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Gyovai István polgármester:
Hosszú nyári szünet után Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a mai nap délutánján
megkezdi rendes szeptemberi ülését.
Köszönti a megjelenteket, bízik benne, hogy a mai délutánjuk eredményes, s a tárgyalásaik
rövidek és velősek lesznek. Megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jerémiás Béláné és Nagy Róbert képviselőket.
NAPIREND ELŐTT:
Napirend előtti hozzászólások 13:07:18
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Pajor Kálmán képviselő:
„Már több éve küzdök azért, hogy városunk, sőt magyar kultúránk egyik büszkeségét,
kiemelkedő népi-iparművészeti termékét, a világhírű Halasi Csipkét varró népi
iparművészeink a jelenlegi 675 Ft-os bruttó órabér helyett érjék el legalább egy szakmunkás
minimál órabérét, a 800 Ft-ot! Jelenlegi órabérük ugyanis a betanított munkások minimál
órabére.
Már 2009-ben levélben fordultam az akkori Csipke Kuratóriumhoz ebben az ügyben. Azóta
annyi történt, hogy a rendeletben kötelezően előírt minimálbérre kényszerűségből fölemelték a
fizetésüket.
A Halasi Csipke fönnmaradásának kulcsemberei nem az igazgató asszony, a Kuratórium vagy
egyéb döntéshozók, hanem az a kilenc csipkevarró iparművész, akik évtizedek óta megalkotják
a csipkecsodánkat.
Éppen ezért, amikor tavasszal fölmerült, hogy az önkormányzati támogatás fenntartásával,
biztosabb lábakra kellene állítani a csipkeházat, a mindenféle változástól félők már a közös
gondolkodás előtt hatalmas lármát csaptak, sőt magas körökben panaszkodtak, jómagam is,
mint a csipke kuratórium tagja levéllel fordultam a miniszterelnök úrhoz, majd Lázár János
államtitkár úrhoz és Bányai Gábor képviselő úrhoz.
Fölhívtam figyelmüket a csipkevarrók megalázóan alacsony, méltatlan bérére. Nem állítom,
hogy kizárólag a leveleim hatására, de ez évben mégis mintegy 16,5 milliós támogatás jött a
Csipkeházba a Miniszterelnöki Hivataltól! Ebből 10 millió pályázat, 6,5 millió csipkevásárlás
útján.
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Bányai Gábor képviselő úr már a Halas Tv-ben is bejelentette, hogy a miniszterelnök úr külön
kikötése volt, hogy a támogatás jórészét a csipkevarró asszonyok béremelésére kell fordítani!
Ennek ellenére sajnálattal kell elmondanom, hogy a csipkevarrók órabér emelésére mégsem
akar pénz jutni!
Az helyes, hogy a nagy megrendelés teljesítésének megfeszített munkájáért egyszeri jutalmat
is kapjanak, de ez semmiképpen nem helyettesíthet egy tisztességes órabéremelést! Ezért
kérem a Polgármester úr és a Tisztelt Képviselőtestület hatékony föllépését, segítségét ez
ügyben!”
Kéri, hogy a napirend előtti hozzászólását szó szerint mellékeljék a jegyzőkönyvhöz, hogy
legyen nyoma.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy valamennyien, a képviselő-testületi tagok és sokan mások is, szívükön
viselik a halasi csipke sorsát, életét. Valamennyien nemcsak aggódnak, hanem tevékenyen is
részt vállalnak abból, hogy a halasi csipke és mindazon személyek, akik érte dolgoznak, akár
varrják, akár valamilyen szinten közvetítik, hozzájussanak minél nagyobb jövedelemhez,
nyilvánvalóan a munkájuk arányában.
Maga is osztja azt a véleményt, hogy a csipkevarró asszonyok olyan munkát végeznek, ami
nemcsak Kiskunhalason, hanem a világon is egyedülálló. Ez valóban így van. Lényegesen
több megbecsülést érdemelnek. Hosszú beszélgetést folytattak ezzel kapcsolatban, azt kell
mondania, hogy valamennyi érintettel, a Csipkeház igazgatójával, a közalapítvány
kuratóriumának vezetőjével és sokan másokkal. Sajnos ez a bizonyos támogatás, ami ebben az
évben érkezik, bár példaértékű és kivételes nagyságrendű, pillanatnyilag azt tudják mondani,
hogy egyszeri támogatás. Természetesen a Csipkeházban is végrehajtanak mindazon törvényi
előírások szerinti béremelést, amelynek eleget kell tenni. Tudomása szerint ezzel az egyszeri
támogatással összesen további 20 %-os bérnövekedés lesz tapasztalható a Csipkeházban ez év
végéig. Valóban így van. A teljes bértömeg nem, mint alapbér kerül érvényesítésre, de
véleménye szerint hosszú évek után valóban az első olyan évet élik meg, amikor a
csipkevarrók bére jelentősen emelkedik. A maga részéről köszöni mindenkinek ebben a
közreműködést, Képviselő úrnak is természetesen. Bíznak benne, hogy a következő évtők
további lépéseket tehetnek a csipkevarróik megbecsülése érdekében.
Váradi Krisztián képviselő:
Azt gondolja, hogy városuk másik büszkesége a halasi csipke és több más büszkeségük mellett,
a halasi kézilabda, azon belül is a nagy tradicionális múltú KNKSE női kézilabda egyesület.
Ez az egyesület hosszú évtizedek óta nagyon sok örömet és büszkeséget okozott ennek a
városnak. Ez az egyesület emellett megért komolyabb mélységeket, volt már felszámolási
eljárás alatt, de az egyesület túlélte. Estek már ki és maradtak bent mégis a bajnokság I.
osztályában, az egyesület mégis túlélte. Hiába állt össze a tavalyi évben látszólag minden, egy
jó edző, egy jó csapat, s a bajnokságban soha nem látott szép eredmény, úgy nézett ki a
nyáron, hogy itt valami nagyon nagy baj van. A csapat léte kerülhet veszélybe. Sokak számára
már az tragédia, hogy hosszú évek után nem az NBI.-ben, hanem NBI. B-ben indul a csapat.
Azt gondolja, hogy önmagában ez még túlélhető, hiszen nagyon nagy mélységeket is élt már
ez a csapat túl. Azt gondolja, hogy innen még fel lehet emelni ezt a csapatot, fel lehet építeni,
de ehhez összefogásra van szükség. Amikor ebben az országban a sport kiemelt támogatási
terület, s azon belül a kézilabda kiemelten támogatott sportág, s ha vannak országgyűlési
képviselőik, akkor bízzanak benne, hogy tudnak segíteni. Véleménye szerint, amikor a
városban egyik napról a másikra tönkrement egy pénzintézet, s nemcsak a városuk két
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képviselője, Lukács László, s a városukban mostanában sokat tevékenykedő Bányai Gábor úr,
hanem mellette Font Sándor képviselő úr és Kerényi János képviselő urak is egységesen,
összefogva tudtak a városnak segíteni, a város lakosságának, a környékbelieknek, azt szeretné
kérni a Fidesz Frakciótól, hogy tolmácsolják, a város számára ez a kézilabda egyesület akkor
is fontos, ha most NBI. B-ben játszik, s hisznek abban, hogy innen ez a városi kézilabda
egyesület újra lehet első osztályú, újra lehet a város hírnevét nagyon komoly szintre emelő és
öregbítő. Ehhez kéri, hogy a Kormánynál méglévő kapcsolatokat, lobbierőt, amennyire csak
lehet, vessék be, hogy újra láthassák azt a kézilabdát, amit ebben a városban több ezren
szeretnek.
Gyovai István polgármester:
Az elmúlt 1,5-2 évben valóban sok olyan szép pillanatot élt meg ez a város velük együtt,
amikor a kézilabdás lányok olyan eredményeket értek el, hogy az országos sajtó napokon,
heteken, hónapokon keresztül emlegette Kiskunhalas nevét. Biztos benne, hogy valamennyien
rendkívül büszkék voltak erre a teljesítményre. Az sem volt kérdéses, hogy az ez évi
költségvetésben először 2,5 millió Ft-ot, majd amikor pénzügyi problémák látszottak, összesen
5 millió Ft-ot szavazott meg a képviselő-testület az egyesület kisegítésére. Kérdés sem volt
ezzel kapcsolatban, egységes szavazás történt, ami véleménye szerint bemutatta azt, hogy a
képviselő-testület egyöntetűen nemcsak szereti, hanem támogatja is a kézilabdát. Sajnos
valóban látható az, hogy az elmúlt hetekben ismét újabb mélységet ért meg a kézilabda. Az
elmúlt év során több alkalommal ült olyan tárgyalásokon, ahol az előbb említett képviselő
urakból többen is jelen voltak. Több alkalommal elhangzottak sokféle ígéretek. Úgy gondolja,
hogy ami a maga részéről annál az asztalnál elhangzott, természetesen a képviselő-testület
támogatásával, annak eleget tett. Bízik benne, ahogy Képviselő úr is említette, további
támogatás fog következni, még mielőtt a női kézilabda a végső stádiumba érne.
Jekő Attila képviselő:
A tegnapi nap folyamán a Halasi Tükör példányszáma elfelejtett kijönni, helyette kaptak egy
jobboldali propagandaújságot. Erre többen felhívták a figyelmét. Értetlenül állt ezen
megjegyzések előtt, mert úgy gondolta, hogy az a közös érték, ami már több, mint 20 éve itt
van a városban köztük, mindenki a magáénak érzi, támogatja az önkormányzat, az
önkormányzati cég adja ki, azt gondolja, hogy mindenkinek kell adnia megszólalási
lehetőséget. Nem volt rest, szokásához híven megvette az újságot. Máris az 5. oldalon, az
Innen-onnan rovatban a képviselők tevékenységéről ír pár gondolatot, ahol Aradszky
Lászlóné, Jerémiás Béláné kétszer, illetve Fülöp Róbert alpolgármester jelenik meg. A
későbbiekben, a lap közepe felé a Fidesz ifjúságpolitikusa, Farkas Dániel számol be egy új
ifjúsági iroda nyitásáról. Majd a 10-11. oldalon, tehát elég nagy terjedelemben Lukács László
közli velük, hogy munkahelyet változtat, hiszen az alapok lerakásával valószínűleg az
„építőiparba” nyergel át. Itt kezdődik el a Bányai rész, hisz több munkahelyet ígér.
Jánoshalmán roadshow-zik Budai Gyulával. Igazán nem nagyon értette, hogy kiskunhalasi
újságba jánoshalmi kötődésű cikk hogy fér bele, de a szerkesztők biztosan tudják. A következő
oldalon is folytatódik, ahol egy esélyteremtő cigány fórumon szintén Bányai Gábor szerepel.
A baloldali véleményt, baloldali közszereplőt, baloldalhoz köthető eseményt az újság teljesen
ignorálja, nem beszél róla.
Polgármester úr sem járt sokkal jobban. Függetlenként a 6. oldalon egy hagyományőrző
honvéd rendezvényről készült kétsoros összefoglalóban méltatják a szerkesztők Polgármester
úr múlt heti tevékenységét. Minden egyes civil szervezet, önképzőkör többet kapott terjedelmet
és megjelenést Polgármester úrnál.
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Azt gondolja, hogy ez nincsen rendjén. Ennek az újságnak mindenkinek az érdekét, és
mindenkinek a megjelenését kell biztosítania. Nagyon reméli, hogy ez a szám egyszeri botlása
volt a szerkesztőségnek, s nem egy folyamat első lépése. Ha ez bekövetkezik, akkor azt
gondolja, hogy nem egy mindenki számára elfogadható lapról beszéltek, aminek csak az lehet
a vége, hogy aki ebben a városban demokratának érzi magát, az ezt a lapot nem fogja
vásárolni, illetve nem fog ebben hirdetni. Ennek elég komoly következményei lennének.
Szeretné ezt elkerülni, s ezért ezt az egész felszólalást figyelemfelhívásnak szánta.
Gyovai István polgármester:
Nem olvasta a Halasi Tükröt, de neki is felhívták a figyelmét. Ezek szerint egy rövid hírben a
polgármester, mint polgármester jelen van. Neki arra hívták fel a figyelmét, hogy a
polgármester említésre sem került. Személy szerint nem róla van szó, nem az ő neve a
mértékadó ebben a városban, hanem a polgármesteri funkció. Nagy örömmel köszönti első
alkalommal a körükben tartózkodó Kohout Zoltán főszerkesztő urat, aki mint nemrégiben
kinevezett főszerkesztő dolgozik a Halasmédiánál. Bízik benne, a jelenléte arra utal, hogy a
most nem kiegyensúlyozottnak nevezhető hírközlés előbb-utóbb helyre fog állni. Ezzel
kapcsolatban ő is bátorkodott már több alkalommal felhívni a figyelmét. Bízik benne, hogy fog
változni ez a Halasi Tükör és nemcsak a jobboldali közönség, hanem Kiskunhalas város egész
lakossága számára fog szólni.
Halász Balázs képviselő:
Több vállalkozó megkereste az új törvény megjelenése kapcsán, hogy a pénztárgépeket le kell
cserélni, amelyek nem tudják a mostani követelményeket teljesíteni. Miről is van szó? Volt egy
dátum, hogy meddig kell a pénztárgépeket lecserélni, majd miután látta a törvényhozó, hogy
ez nem fog menni, egy újabb dátummal állt elő, ez pedig a december vége. Eddig azokat a
pénztárgépeket, amelyek nem felelnek meg a mostani törvényi előírásnak, tehát az internetes
kapcsolatot nem tudja, le kell cserélni. Természetesen a vállalkozók terhére. Nagyon sok
vállalkozó gondolkodott azon, hogy nem megy bele ebbe a közel kétszázezer forintos teherbe,
ami utána még további terheket ró rá, hanem egyszerűen abbahagyja a vállalkozását. Így a
törvényhozók gondoltak egyet, s szeptember 30-i határidővel előleget kérnek. Törvényben
hozták meg ezt az előírást. ÁFA-san be kell fizetni, s szerződést kell kötni a szervizzel azoknak,
akik a pénztárgépet mégis le szeretnék cserélni. Nem annyira szeretnék, hiszen ennek a
cserének több pénzügyi vonzata van. Először a régi pénztárgépet ki kell iktatni, annak díja
van, hogy a feketedobozt kiürítsék. Az újnak a beüzemelése is pénzbe kerül. Ennek a
pénztárgépnek szervize van, amit a folyamatosan ellát a szerviz, természetesen nem ingyen,
hanem komoly pénzért. Emellett havidíjat kell fizetniük az internetes kapcsolatért. Nagyon
hiányolja azt, hogy valamelyik részt a NAV miért nem vállalja át, hisz ez az ő segítésükre van,
bármikor látják, hogy milyen mozgás van az üzletben, folyamatosan tudja követni a forgalmat.
Nem nagyon hallotta, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hallatta volna a hangját és
a vállalkozók mellett kiállt volna, akár annyira, hogy valamelyest csökkenjenek ezek a
költségek. Ami mégis csökkent: Egy 50.000 Ft-os szerződés van a kezükben ezzel a dátummal.
Akinek az ellenőrzés során ez a kezében van, azt december végéig nem büntetik, ha nem
cserélte le a gépét. Ehhez jött hozzá ez az új módosítás, hogy előleget is kell fizetni.
Kérdi, hogy a vállalkozókat meddig lehet még terhelni és hol van itt a vállalkozóbarátság? Azt
gondolja, hogy Halason is, mint más településeken, elbizonytalanodnak és többen vissza
fogják adni azt a vállalkozást, ami valahol egy család megélhetését biztosította, illetve a
település javára volt.
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Gyovai István polgármester:
Az előző testületi ülés alkalmával interpelláció is született azzal kapcsolatban, hogy a város
tulajdonában lévő, bérletbe kiadott üzlethelyiségeknél, szolgáltató helyiségeknél az ingatlan
kezelője, a Városgazda Zrt. lehetőség szerint engedményeket adjon. Emlékezete szerint a mai
testületi ülésen is olvasható az erre adott válasz. A hasonló terhek, melyek nyomják a
különböző vállalkozókat Kiskunhalason is, ezek viselését az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaság nem vállalhatja át. Ennek a gazdasági társaságnak is pontosan
ugyanolyan terhei vannak, mint más gazdasági társaságoknak. Tárgyalták is sok alkalommal
itt a testületi ülésen és különböző bizottságok alkalmával, sajnos ez a tendencia ilyen.
Nehezen hiszi, hogy az önkormányzat ezeknek a terheknek az átvállalásában szerepet tud
vállalni.
2.)TÁJÉKOZTATÓ
A
KÉT
ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
Gyovai István polgármester:
Június 27-e volt az utolsó rendes képviselő-testületi ülésük, azóta meglehetősen hosszú idő telt
el. Ennek megfelelően rendkívüli hosszúságú ez a tájékoztató. Tisztelettel kéri a képviselőtestület türelmét és figyelmét. Ez a nyár is, mint a korábbiak, rendkívüli gazdag programokkal
és eseményekkel zajlott.
Az írásbeli tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy szeptemberben zárult a Thorma János
Múzeum jelentős nemzetközi kiállítássorozata. 2012. nyarától 8 városban, Kiskunhalason,
Kecskeméten, Nagybányán, Münchenben, Stuttgartban, Berlinben és Budapesten volt Thorma
János kiállítás. Az elmúlt hónapokban több, mint 40.000 ember látott Thorma kiállítást.
Az új kenyér ünnepén delegáció látogatta meg Magyarkanizsa testvérvárosuk rendezvényeit, s
önkormányzati küldöttség vett részt a németországi Kronach és a litvániai Kretiga városok
ünnepein is a nyár folyamán.
Az új tanév új fenntartói-szervezeti keretek között szeptember 2-án indult jellemzően
iskoláikban. Az országosan jellemző problémák ellenére városukban zökkenőmentes volt a
kezdés.
A rendőrség átadta a kulcsokat, így a lovasok és a terápiás foglalkozásokra érkezők most már
bármikor használhatják a halasi fedeles lovardát. A tulajdonba adás folyamata várhatóan az
év végéig lezárul.
A fentiek után összefoglalva kíván gratulálni valamennyi kitüntetettnek, a számos versenyen
résztvevő és helyezést elérő versenyzőnek és megköszöni a sikeres városi rendezvények
szervezőinek munkáját. Úgy hiszi, hogy rendkívül gazdag nyaruk volt. Köszöni az események
támogatóinak hozzájárulását.
A szennyvízcsatornázás és szennyvíztelep-fejlesztés projektjük megkezdte próbaüzemi
szakaszát. Máris több százan kötöttek rá az új városi szennyvízhálózatra. A befejező munkák
sorában jelenleg még az elmaradt útjavítások folynak.
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A Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációja az elmúlt hónapokban rendkívül felgyorsult. A
folyamatos műszak eredményeként már október hónapban befejeződik a hulladék kitermelése,
feldolgozása és elszállítása. Máris látható az az épülő óriási domb, ami városuk új
színfoltjaként a következő télen már szánkózódombként üzemel.
Rövid időn belül kialakul a végleges rend és valamennyi érintett egyenesben tudja hívni a
hivatal dolgozóit, illetve helyiségeit.
Ahogy korábbi ismertetéseikben szerepelt, elsőként most szeptember végén tapasztalják meg
igazán az adósságkonszolidációt, amikor a féléves részletek nagyságrendje mintegy 100 millió
Ft-tal csökken.
Kiskunhalas város megújult honlapja folyamatosan megújuló hírekkel és új szolgáltatásokkal
várja az érdeklődőket május eleje óta. Szeptember elejétől már facebook elérhetőségük is van.
Ha valakit érdekel, akkor a www.kiskunhalas.hu címen új szolgáltatásokkal is találkozhat,
legközelebb jövő hétfőtől.
Valóban gazdag programjuk volt, mégegyszer szeretné megköszönni mindenki
közreműködését, hogy ilyen szép programokban és méltó eseményekben gazdag nyári
időszakuk volt.
Bízik benne, hogy a 28 napirendi pont ellenére viszonylag gyorsan fognak haladni. Javaslatot
tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Fülöp Róbert alpolgármester:
A Széchenyi Programiroda irodahasználat iránti kérelme című napirendi pontot az
interpellációk elé javasolja tenni, mert a dél-alföldi régiós igazgató érkezni fog 16 óra
környékén, s feleslegesen jönne, ha hamarabb döntenének róla.
Gyovai István polgármester:
Alpolgármester úr módosító indítványának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1538
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 13:48:38
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem

14
0

93,33%
0,00%

7

93,33%
0,00%

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

1

6,67%

6,67%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító javaslat megkapta a szükséges többséget.
További észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a
módosítás figyelembevételével.
No: 1539
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 13:48:56
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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251/2013. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére kiküldött meghívónak
megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Tájékoztatás Kiskunhalas Város Önkormányzata
gazdálkodásának 2013. évi I. félévi helyzetéről

Gyovai István
polgármester

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

3. A közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes Gyovai István
feltételek meghatározása
polgármester
4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
közművelődéséről szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati
rendeletének elfogadása

Gyovai István
polgármester

5. Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2013. évi
módosítása

Gyovai István
polgármester

6. Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének 2013. évi módosítása

Gyovai István
polgármester

7. Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése
költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadására

Gyovai István
polgármester

8. A Halas-T Kft.-nek nyújtott, összesen 93.000.000,- Ft tagi
kölcsön visszafizetésének biztosítására készített intézkedési terv
elfogadása
9. A Halasi Városgazda Zrt., valamint a Halas-T Kft. folyószámla
hitelkeret felvételéhez való hozzájárulás megadása

Gyovai István
polgármester

10. A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak választása

Gyovai István
polgármester

11. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői
javadalmazási szabályzatának módosítása

Gyovai István
polgármester

12. A Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság
létrehozása

Gyovai István
polgármester
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Gyovai István
polgármester

13. A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatás
pályázati felhívásának elfogadása
Filmszínház
14. A
megállapodás

üzemeltetésére

kötött

Gyovai István
polgármester

közszolgáltatásiGyovai István
polgármester

15. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi
Gyovai István
Konduktív Óvoda és Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés polgármester
tárgyában kötött megállapodás elfogadása
16. Dr. Bay Miklós és Dr. Bay Éva által adományozandó
képzőművészeti gyűjtemény elfogadása

Gyovai István
polgármester

17. Az intézményi státuszszámok módosítása

Gyovai István
polgármester

18. A vezetői pótlékok mértékének megállapítása óvodákban

Gyovai István
polgármester

19. Az önkormányzat képviselőjének delegálása az intézményi
tanácsokba

Gyovai István
polgármester

20. Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének javítása céljára
beérkezett pályázatok elbírálása, döntés a vissza nem térítendő
támogatás elnyeréséről

Gyovai István
polgármester

21. Az Ipari Park pályázati rendszerének, értékesítésének
felülvizsgálata

Fülöp Róbert
alpolgármester

22. Orvosi rendelők megvásárlása ügyeleti ellátás céljából

Gyovai István
polgármester

23. Kulturális út nevezetességeinek megjelöléséhez hozzájárulás

Gyovai István
polgármester

24. Részletfizetési lehetőség biztosítása

Gyovai István
polgármester

25. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról

Gyovai István
polgármester

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

Váradi Krisztián
ÜHB elnök
Dr. Skribanek Zoltán
ÜHB tag

27. A Széchenyi Programiroda irodahasználat iránti kérelme

Fülöp Róbert
alpolgármester
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28. Interpellációs válaszadás

Gyovai István
polgármester

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
1 Új napirendi pont 13:49:07

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztatás Kiskunhalas Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013.
évi I. félévi helyzetéről
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ezúttal is szeretné bemutatni mind a képviselő-testület, mind a képernyők előtt ülők számára
Csernák Lajos urat. Bízik benne, hogy a kamerával rá tudnak közelíteni, s ez a gazdagon
illusztrált, közérthető grafikonokkal és táblázatokkal bemutatott tájékoztató máris azt mutatja,
hogy valamelyest a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat pénzügyi vonala egyfajta
változást mutat. Bízik abban is, hogy mindannyiuk számára közérthetővé teszi ezt az
egyébként nehezen érthető anyagot.
Tájékoztatóról van szó, ilyenkor szabályaik értelmében kérdés és vita nélkül történik az
elfogadás.
A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1540
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 13:50:43
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen

15

100,00%

11

100,00%

Nem
Tartózkodik
Szavazott

0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

2 Új napirendi pont 13:50:51
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:52:14
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás, valamint a határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1541
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 13:52:33
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
1

93,33%
0,00%
6,67%

93,33%
0,00%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

12

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
„Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 17/2013. (IX.27.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4)bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelete 3. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.”
273/2013. Kth.
Interpellációs keret felosztásának szabályai
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkori költségvetésében biztosított
interpellációs keret felosztásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
Általános szabályok:
Az interpellációs keret felhasználásának lehetősége az önkormányzati képviselők között egyenlő
arányban kerül felosztásra. A képviselők a felosztott összeg rájuk eső részével rendelkeznek a
képviselői interpellációjuk megvalósítására. A képviselő a rá eső részről írásos nyilatkozatban részben
vagy egészben lemondhat a képviselőtársával/képviselőtársaival végzendő közös cél javára.
Eljárásrend:
1. Képviselő interpellációjának benyújtása.
2. A benyújtást követő Képviselő-testületi ülésen a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
feladattal érintett ügyintézője választ ad az interpellációra. Amennyiben a képviselői kérésre a
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költségvetésben nincs fedezet, az ügyintéző legalább kettő ajánlatot kér annak végrehajtására,
ami a válasszal egyidejűleg kerül a képviselő elé.
3. A Képviselő a Képviselő-testületi ülésen dönt, hogy az árajánlatok alapján kívánja-e az
interpellációs kerete terhére az adott kérést megvalósítani.
4. Az ügyintéző értesíti a Képviselőt a végrehajtásról.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügy és gazdálkodási osztályvezető
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Önkormányzati képviselők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

3 Új napirendi pont 13:53:05
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek
meghatározása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:53:29
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1542
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 13:53:42
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%

14

Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
„Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 18/2013. (IX.27.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó
helyi szabályairól
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény
szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e
rendelet szabályait kell alkalmazni.
2. §
(1)A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 35.§ (1) bekezdésében foglalt
hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését
vállalja a hatósági szerződésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos
lényeges információkról,
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a
harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes
közterület-használati szerződés van hatályban, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
3. §
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A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10
munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás
akadályozva volt.
4. §
(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mktv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb
díjtételek mindenkori mértékével. A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak
egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.
(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető,
ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztálya igazolja a közterület-használatra vonatkozó
kérelem benyújtását megelőzően. Közérdekű célnak minősül különösen, ha a film fogatásának célja
Kiskunhalas történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos,
művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi
szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek,
turisztikai nevezetességeinek bemutatása, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok
érdekében végzett filmforgatás.
(3) A rendelet alkalmazásában, filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt területnek számít:
Hősök tere, Bethlen Gábor tér.
(4) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem
haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára
történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40%-át.
5. §
A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi
hatásköröket a polgármester gyakorolja.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.”

4 Új napirendi pont 13:53:59
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődéséről
szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető:
Az előterjesztésben a képviselő-testület közművelődési területtel kapcsolatos ez évi döntéseit
vitték át, azzal aktualizálták a rendeletet. Más egyéb tartalmi módosítást nem tartalmaz a
rendelet.
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Kérdések 13:54:46
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1543
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 13:54:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%
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100.00%

Gyovai István polgármester:
„Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 19/2013. (IX.27.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
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feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
I.
Alapelvek, a rendelet hatálya
1.§
(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatás
közcél.
(2) Kiskunhalas Város minden polgárának és közösségének joga, hogy
a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti
önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján –ezen értékek védelmével
kapcsolatos ismereteket megszerezze
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési színtér és a kiegészítő feladatként
közművelődési feladatot is ellátó önkormányzati intézmények által nyújtott, valamint közművelődési
megállapodásban szereplő szolgáltatásokat.
c) gyarapítsa műveltségét, készségét, a közössége, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az
önkormányzat közművelődési partnereitől tartalmi segítséget kapjon.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés, e jogok minden személyt megilletnek, nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.
2.§.
E rendelet hatálya kiterjed:
Mindazon Kiskunhalas város önkormányzatának közigazgatási területén működő közművelődési
intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdasági társaságokra,
magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az Önkormányzat a város közművelődését gazdagító
tevékenységre szolgáltatások végzésére, feladatok ellátására közművelődési megállapodást köt.
II.
Az önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai
3.§.
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a közművelődési feladatellátással kapcsolatos céljai:
a) a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése,
b) a kulturális hagyományok ápolása,
c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése,
d) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése.
e) a nemzetiségek kulturális hagyományainak feltárása, hagyományainak gondozása, ápolása
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait az alábbiak szerint
határozza meg:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
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- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a
megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának ápolása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése,
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
- a városban működő civil szervezetek, egyesületek, alkotó közösségek, művészeti csoportok
tevékenységének segítése, támogatása,
- a gyermekek és az ifjúság szabadidős tevékenységének eltöltését célzó programok, kezdeményezések
támogatása segítése,
- a régóta kiemelkedő értékeket produkáló kiskunhalasi zene-, tánc-, képző-, és egyéb művészeti és
tudományos kultúra népszerűsítése,
- kistérségi, városi turisztikai információk széleskörű közreadása,
- a hátrányos helyzetű rétegek - fogyatékosok, hajléktalanok, szenvedélybetegek, - művelődési
lehetőségeinek segítése,
- ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítása,
- környezeti, valamint a város esztétikai kultúra fejlesztése.
III.
Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formái
4.§.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait
- az önkormányzat által létrehozott Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társasággal közművelődési megállapodások megkötésével,
- Csillagászati Obszervatórium működtetését szolgáltatói szerződés keretében.
- A Filmszínház üzemeltetését a Cinema Szeged Kft-vel kötött szerződésekkel
látja el.”
5.§.
A közművelődési megállapodás megkötésének feltételei:
A közművelődési feladatot ellátni kívánó fél alaptevékenysége közművelődési, kulturális tevékenység
és munkatársai, alkalmazottai között közművelődési szakember, vagy a feladat végrehajtását biztosító
felsőfokú végzettségű szakember van.
6.§.
Azok a szervezetek, amelyek közművelődési megállapodást kívánnak kötni az önkormányzattal, a
tárgyévet megelőző év december 15-ig kezdeményezhetik a megállapodás megkötését. A közművelődési
megállapodás megkötéséről a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület
dönt.
7.§.
„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása céljából
fenntartott Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt
Felelősségű
Társaság
konkrét
feladatait, azok minimális mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Szolgáltatás a civil szervezetek felé: információs kiadványok szerkesztése és kiadása, a sajtó- és
hírszolgálati tevékenység ellátása valamennyi média részére, együttműködés egyesületekkel,
alapítványokkal és egyéb közösségekkel, közösségi, információs, szabadidős szolgáltatások és
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tanácsadások kialakítása és segítése vonatkozásában. A Végh-kúria üzemeltetése civil szervezetek,
egyesületek és alapítványok számára. Programjaik, tevékenységük egész éves működésének
biztosítása.
b) Programszervezés: színházi rendezvények és sorozatok, kamara-kiállítások, koncertek és
hangversenyek és egyéb programok szervezése.
c) Színházi előadások, koncertek, kulturális bemutatók tanácskozások számára megfelelő feltételek
biztosítása.
d) Sáfrik-szélmalom, Tájház üzemeltetése
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi, személyi feltételei
8.§.
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság működéséhez szükséges, az alapító okiratában megjelölt önkormányzat tulajdonát képező
ingatlanokat biztosítja.
(2) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési közszolgáltatás használói számára a helyszínterek,
valamint az ott lévő tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó
részletes szabályokat, az igénybevételért fizetendő térítési díjakat és a díjmentességi kört a
közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatainak mellékletei és a gazdasági
társasággal kötött külön megállapodások tartalmazzák.
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozása
9.§.
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak megfelelő
színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében - saját forrásból, az e feladatellátás
céljára biztosított állami normatíván felül - a költségvetés lehetőségének függvényében, megfelelő
nagyságrendű összeget biztosít.
E források kiegészülnek a közművelődés feladatellátásában résztvevő intézmények, civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok más forrásokból származó bevételeivel.
(2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság támogatását évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. E támogatás a közművelődési
megállapodás végrehajtását biztosítja.
(3) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság által elért egyéb bevétel
elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé sorolt rendezvények
számának növelését szolgálja.
(4) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság a rendezvény- és
programtervet a tárgyévet megelőző év november 15-ig beterjeszti a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai osztályára. A tervet az Ügyrendi
és Humánpolitikai Bizottság véleményezését követően a képviselő-testület a következő évi
Munkatervével egyidejűleg hagyja jóvá.
10.§.
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A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során a Képviselő-testület más
intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány által ellátott feladat szakmai költségeihez támogatást
biztosíthat. Ennek mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
11.§.
A Képviselő-testület a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok, művészeti csoportok egyedi rendezvényeinek támogatására pályázati alapot különíthet
el, melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg.
12.§.
Az e rendelt alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és
művészeti csoport a támogatást biztosító önkormányzatnak be-és elszámolási kötelezettséggel tartozik
a támogatás felhasználását illetően. E beszámolási kötelezettség a szakmai és pénzügyi részre
egyaránt vonatkozik.
13.§.
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló
16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete.”

5 Új napirendi pont 13:55:06
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2013. évi módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
Mint ahogy arra bizonyára emlékeznek, évről-évre előkerül a rendezési terv módosítása.
Bizonyára arra is emlékeznek, hogy a településszerkezeti terv és az építési szabályzat
egymásra épülő joganyagok. A technikai jellege miatt kell két külön pontban tárgyalni. Az 5.
és 6. napirendi pont tartalmilag szigorúan összetartozik. Azt szeretné javasolni, hogy ezt a két
napirendi pontot egyben tárgyalják. Ha valamilyen kérdés, észrevétel van, akkor mindkettőre
azonosan fogja tudni értelmezni, s választ adni.
Kérdések 13:56:21
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A településrendezési tervvel kapcsolatban lenne egy kérése. Már a bizottsági ülésen is
említette, hogy megköszönnék, ha a jövőben az ilyen térképeken valamilyen tájékozódási pont
is fel lenne tüntetve, hogy körülbelül hol van ez a terület, hiszen a helyrajzi számból nagyon
nehéz ezt megállapítani. Reméli, hogy ki tudják majd a térképeket egészíteni valamilyen
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támponttal.
A 6. napirendi ponttal kapcsolatban az lenne a kérése, hogy van egy felsorolás a 42. §-ban,
miszerint régészeti leletek helyrajzi számait, illetve kulturális örökségvédelem országos
érvényű szabályait betartandó helyrajzi számokat sorolja fel. Rengeteg halasi helyrajzi
számot érint ez, úgy látja, hogy több száz darab. Ezeknek a helyrajzi számoknak a
tulajdonosait kérné kiértesíteni, hogy ásatási területen van a házuk, vagy a portájuk, hogy
tudjanak róla. Nem tudja, hogy tudnak-e róla. A város feladata-e kiértesíteni őket? Rengeteg
halasi belterületi ingatlan is ebbe a kategóriába tartozik. Nem hiszi, hogy minden tulajdonos
erről a dologról tud.
Tóth Péter főépítész:
Egyúttal megragadná a lehetőséget, hogy a lakossághoz is szóljon e tárgyban. Az országos
hatáskörű örökségvédelmi szerv feladata, hogy az általa felderített régészeti lelőhelyekről
értesítse az érintett tulajdonosokat. Az önkormányzatnak erre sem jogszabályi kötelezettsége,
sem kapacitása nincsen. Képviselő úr említette, hogy több száz ingatlanról van szó, s egy
ingatlannak több tulajdonosa is lehet. Minden tulajdonost külön-külön értesíteni
meglehetősen nagy terhet jelentene. Viszont fogja majd kérni a halasi sajtó segítségét az
ügyben, hogy legalább azt a figyelemfelhívást el tudják juttatni a lakossághoz, hogy célszerű
ez ügyben mindenkinek tájékozódni. A rendelet ezen melléklete kihirdetésre kerül, tehát a
Halasi Tükör következő számában meg fog jelenni ez a lista, amiből mindenki tájékozódhat.
Kéri majd a halasi sajtó segítségét, hogy célzottan is fel tudják erre hívni a figyelmet.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a településszerkezeti terv módosításának
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1544
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 14:00:08
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott

0

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

0

0,00%

15

100.00%

252/2013. Kth.
Kiskunhalas Város Településszerkezeti Tervének 2013. évi módosítása
Határozat
A Képviselő-testület Kiskunhalas város T1 jelű külterületi és T2 jelű belterületi
településszerkezeti tervének az Új-Lépték Bt. által 2013. júliusában készített 14-2013
munkaszámú dokumentáció szerinti módosítását elfogadja. A módosítás a településszerkezeti
terv leírását nem érinti.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

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

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2013.
évi módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:00:41
Hozzászólások
Jerémiás Béláné képviselő:
Örömmel olvasta az anyagban, hogy vannak vállalkozások, 3, vagy 4, amely ezek kapcsán
indulnak meg. 70-80 ezer pecsenyekacsát akarnak tenyészteni, valaki nyulat, lovat tart,
aminek örül. Nemcsak bezárnak üzletek és szűnnek meg vállalkozások, hanem annak is lehet
örülni, hogy van, aki vállalkozik.
Gyovai István polgármester:
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Ő is osztja Képviselő asszony véleményét, nemcsak a most felsorolt vállalkozások esetében. A
nyár folyamán sok más vállalkozás is pályázatot nyert, telephelyet létesített, gépeket vásárolt.
Ezekről igyekszenek beszámolni az önkormányzati honlapon.
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az építési szabályzat, valamint a szabályozási
terv módosításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1545
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 14:02:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
„Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 20/2013. (IX.27.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
8/2001.(III.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
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a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész,
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
Nemzeti Környezetügyi Intézet,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság,
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
EDF Démász Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Halasvíz Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete
(továbbiakban: Rendelet). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1. számú mellékletében
szereplő szabályozás szerint módosul.
(2) A Rendelet 2 sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő
szabályozás szerint módosul.
(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdés a) felsorolása kiegészül a következő rendelkezésekkel:
[a) Kötelező érvénnyel kezelendő, csak jelen rendelet módosításával változtatható meg az SZ-1
terven jelölt:]
„– fás növényzettel 80 %-ban beültetett terület.”
2. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont 5. felsorolása a következő rendelkezéssel egészül ki:
[(1) A város közigazgatási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint sajátos
használatuk szerint:
a) beépített illetve beépítésre szánt területen
5. különleges-,]
„– mezőgazdasági üzemi (KM),”
3. §
A Rendelet 8. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az SZ-1 terven lehatárolt »fás növényzettel 80 %-ban beültetett terület« földrészletnek legalább a
80 %-a erdővel beültetett legyen.”

4. §
A Rendelet 20. § előtti cím helyébe a következő cím lép:
„Különleges terület (FÜ, GY, HŐ, HT, HK, KI, KS, KT, ME, SP, SZ, TE, VM, KM)”
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5. §
A Rendelet 20. § a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A KM jelű mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemi tevékenység
(tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, valamint a kinnlakást szolgáló lakás és
az egyéb jogszabályok szerint létesülő alternatív energiaellátási építmények helyezhetők el.”
6. §
A Rendelet 42. § helyébe a következő rendelkezés lép:
[Régészeti lelőhelyek védelme]
42. §
Az alábbiakban felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti leletek előkerülése várható, a
kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait ennek megfelelően kell rájuk alkalmazni:
2. számú táblázat:
KÖH
Azonosító
Neve
34319
Alsófeketeföldek, Dong-ér
34320
Alsóöregszőlők, Kopolya vasúti
megálló
34322
Új református temetőtől K-re
35287

Lelőhely
száma
helyrajzi számai
48
078/138,078/160,078/159,078/184
47
0156/7, 0153/25,0153/16,0153/24
49

35288
35289
35290
35292

Felsőszállás, Petter tanyák
környéke
Felsőszállás, Csonka tanya
Felsőszállás, Jung iskola
Felsőszállás, Gyevi Benő földje
Felsőszállás, Bíró Sándor tanyája

26
23
24
25

35305
35307
35308
35310
35312
35313
35315
35316
35324
35325
35329

Felsőszállás, Csonka székje I.
Felsőszállás, Csonka székje II.
Felsőszállás, Sóstótól K-re
Felsőszállás, Sóstótól DK-re
Alsószállás, Darányi tanya
Alsószállás, F. Nagy Lajos tanyája
Füzes - Sajtos hegy
Alsónyomás, Cifrahegy
Alsókistelek, Sajtos tér
Alsókistelek, Bibó tanyai major
Alsókistelek, Kisteleki tó

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

35330
35331
35332
35335
35336
35337

Alsókistelek, Tóth tanyától É-ra
Alsókistelek, Vilihomokoktól D-re
Bogárzó, Paprika tanya
Bogárzó, Dömötör tanya
Rekettye - Paprika Antal Tsz
Rekettye, régi Keceli út jobb
oldala
Rekettye, Babud tanya
Rekettye, Nagylapos

38
39
40
41
42
43

35338
35339

26

22

44
45

3044,3035/5,
3035/3,3035/4
0918/ 20
0753/65
0744/2,0744/42,0744/30,0744/31
0950/24 0950/25
0838/56,0838/54,0838/53,0838/60,
0838/62,0838/61
0721/ 40
0721/40
0717/15,0717/14,0712/1
0716/14,0716/15,0716/12
010/ 44
01006/23
059/16
072/6,072/38,072/21
0168/ 11
0162/11,0162/17
0156/53,0156/56,0156/52,0159/54,
0156/55,0156/57
0168/ 11,0165,0162/9
0174/ 55,0174/41,0174/52
0374/3, 0374/4, 0374/ 34
Imrehegy település: 0107/8,0107/25
0449/8
0427/42,
0427/29,0427/48
0417/48
0192/26,0192/50,

35340
35431
35432
35433
35864

Alsóöregszőlők, Kószó tanya
Inoka nádastótól É-ra
Inoka nádastótól É-ra II.
Inoka nádas
Templomhegy

46
66
67
68
1

35871

Piachegy

2

35872
35873
35874
35875
35879
35881
35885
35887
35888

Kis András rétje
Református Gimnázium
Natkai Sziget
Szász Károly u. 35.
KISZ-lakótelep
Tabán, Huszár u. 14.
Szilády Áron u.
Kölcsey F. u.
Zsidótemető

3
4
5
6
7
8
9
10
11

35889
35890

Harangostelep
Lángi hegy

12
13

35893
35897

Városi faiskola
Szilády Áron u. II.

14
15

35928

Kápolnahegy, Katolikus temető

16

35929

MG technikum Kossuth telepe

17

35930

Templomhegy II.

18

35938

Templomhegy III.

19

35939
35941

Felsőkistelek, Zöldhalom
Felsőkistelek, Sóstó, egykori
fürdőház
TESCO áruház

20
21

0192/54,0196
0153/16
0223/14,0226/2,0226/1
0223/14
0223/6,0223/14
3175/1,3175/2,3178,3252/1,3253/1,
3252/4,3252/2,3252/3,3335,3177,340
3,
3248/2,3176,3249,3250,3247,3248/1,
3219,3199,3405/5,3336,3333,3267,3
251,
3246,3236,3220/1,3179,3337,3402,
3405/4
3415/7,3415/6,3481,3415/5,3415/4,
3415/14,3415/8,3415/3,3482/1,3482/
2,
3519
2268, 2266
4673
2588, 2589, 2652
2567
1107, 1108,1180
3965,3979
33,35,2213
576,577, 1706
5214,5211,5215,
5221,5222,5213/1,5213/2,5224,5212,
5210,5223,5209
078/58
3235,3234,3233,078/145,078/140,
078/128,078/142,078/154,078/155,
078/157,078/156,078/126,078/153,08
1/1,078/135,078/144,3240,3239,3238
,3237,
3236
1133,1132,1130
5,4,1,2246,3,9,2213,2244,2567,4642/
2
5527,5525,5528,5530,5529,5524,555
1/1,5531,5523,5526,5161,5160/3,516
0/4
0846/222,0846/130,0846/286,
0846/285,0846/287,0846/284,0846/3
01,
0846/302,0846/300,0846/63,0846/64,
0846/65
3226,3224,3225,3205,3204,
3217,3223/2
3215,3214, 082/6, 3210,3208,3211,
082/7,3216,3213,3207,3206,10001/2
0650/7,0650/6,0652/1
6343/2

51

03/2, /4,/7, /8, /9, /10, /11, 04

40032

27

56879
56880
57545

Dong éri főcsatorna, észak
Dong éri főcsatorna, ÉK
Alsószállási csatorna

52
53
54

69335

55

69495

Felsőszállás, Dong éri főcsatorna
mellett
Felsőszállás

56

71567
72683

KIHA-3 gázkút, TSZ major
Horvát Tranzit 118.

57
58

72685
72687
72689
72691
72723
72725

Horvát Tranzit 119.
Horvát Tranzit 120.
Horvát Tranzit 124.
Alsószállás II. HT 129.
Alsószállás, Pataki tanya I. (RL 3.)
Alsószállás, Pataki tanya II. (RL
4.)
Alsószállás, erdőszél (RL 5.)
Alsószállás – vasút-mente
Középkori településmag

59
60
61
62
63
64

72727
82295
82305

28

65
69
70

0725/26,0768/29,0776,0725/25,
0768/42,0768/5,0768/27,0768/29,
0815/39,0815/41,0815/40,0815/42,
0815/43,0815/37,0815/38,0815/8
0864/36,0864/4,0864/35,0864/37,
0864/53,0864/38
0825/31,0825/30,0825/32
024,031/14,030,031/6,031/4
0825/34,0825/31,0825/32,0825/33,
0825/35
0825/42
0846/239,0846/240,0855/22,0856
0967/5,0967/14,0967/13
0940/42,0940/70,0940/41,0940/46
0973/14,0973/15
0973/14
0981/25,0981/26,0981/15,0981/24
010/25,010/61,02/5
1,10,100-106,107/12,108,109,11,110-119,12,120129,13,130,131/1,133-137,138/12,139,14,140-143,144/2,145/12,146/1-2,147-149,15,150,151,152/12,153-159,16,160169,17,170,171,173-179,18,180185,19,193-199,2,20,200202,207,21,215,217,2171,2172,2174,
218/1-2,2190,22,22022211,2212/2,2213-2219,22212223,2225-2228,2229/12,2232,2232/1-2,22332239,2240/1,2240/2,2241-2251,22542258,2284-2292,2293/1-2,23,23132345,24,25,2554-2569,2569/12,2570,2571,26,2604/15,2605/4,2607
-2611,2612/56,2617/2,2618,2619,2622,268,27,271
-279,28,280/1-2,281/1,283289,29,291,3,30,304-309,31,310319,32,320/3,320/5-7,323329,33,330-341,3410-3413,3414/12,3415/1,342-344,346/12,3468,3469,347,3470-3473,3474/12,3475-3481,3482/1-2,34833487,3488/1-2,3489,349,34903492,3493/1-2,3494-3499,35,35003526,3527/1-2,3528/1-2,35293541,3543-3545,3546/1-2,35473560,3561/1-2,3562/1-2,35633566,3567/1-2,3568,3569,35713579,3580/1-2,3581-3592,3593/12,3594,3599,36,3600,3601,3602/2,36

03/1-2,3604-3608,36103619,362,3620/1-2,3621/1-2,36223641,3642/1-2,3643-3652,3653/12,3654,3655/1-2,3656-3658,36603668,3671-3679,3683,3684/12,3685,3686,3688-3699,37,3700/12,3701-3716,3717/1-2,37183735,3736/1-2,3737-3741,3742/12,3743-3746,3747/1-2,37483750,3751/1-2,3752,3753,3754/12,3755-3791,3792/1-2,37933799,38,3800-3813,38153886,3887/1-2,3888,3889,3890/12,3891-3899,39,3900,3901,3902/12,3903-3910,3911/1-2,39123985,3986/1-2,3987,3988/1-2,39893997,3998/1-2,3999/1-2,4,40,40004006,4007/1-3,4008-4011,4012/12,4013-4039,4051-4059,4060/12,4061,4066-4071,4072/1-2,40734077,4079,4088-4099,41,41004105,4108/1-2,4114-4124,4125/13,4126,4127,42/1,42/36,4295,43,4481-4483,4484/1-2,44854488,45,4522-4524,4525/1-2,45264547,4548/1-2,4549-4552,45574567,4568/1-2,4569,4570/1-2,45714577,4582,4583,4584/1,45854591,4592/2,46,4600,46024610,4611/1-3,4612,4613/24,4614,4616/1-2,4617-4621,46274631,4634-4637,4638/1-2,46394641,4642/1-2,4643-4645,4647/12,4648,4649,46514665,4668,4669/1,4669/3-5,46714674,47,4745/4,48,4827/1-3,48284832,4834,49,5,51-53,54/1-2,5559,6,60,61,62/1-2,63,64/1-2,6569,7,70-79,8,80,81/2,82-89,9,90-99
7. §
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
8. §
A Rendelet
1. 2. § (5) bekezdésében az „az épületek” szövegrész helyébe az „a huzamos emberi tartózkodásra
szolgáló épületek”,
2. 29. § (2) bekezdésében az „IG jelű” szövegrész helyébe az „IG és KM jelű”
szöveg lép.
9. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszíti.
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(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem
bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.”

7 Új napirendi pont 14:02:37
7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon
meghatározott lakbéren történő bérbeadására
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Ezek azok a lakások, amelyeket idehoznak időnként a képviselő-testület elé, amelyek abba a
kategóriába tartozhatnak, hogy nem szociális alapon, hanem piaci alapon kerülnek
értékesítésre egy versenytárgyalás útján. Várhatóan még többet fognak hozni az év folyamán.
Ez most az a csomag, amelyről úgy ítélik meg, hogy a következő részbe beletartozhat. Még
egy információ, hogy a pályázati rendszer mihez csatolódik, ami elég komoly feltételeket ró a
pályázókra. Lehet, hogy fognak hallani panaszokat is ezzel kapcsolatban. Kéri, hogy mindig
forduljanak hozzájuk bizalommal, hiszen nagyon fals információk is vannak ebben a témában.
Ahhoz, hogy valaki ezt elnyerje, nemcsak annyit kell tenni, hogy bejelentkezik és ajánlatot tesz
valamelyik ingatlanra. Először meg kell felelni egy pályázati kritériumrendszernek, amibe
többek között beletartozik a kiskunhalasi illetőség, Kiskunhalason nem lehet lakása, bizonyos
jövedelemszintet el kell érnie. Nagyon sok esetben nem felelnek meg a pályázók ennek a
feltételnek.
Kérdések 14:04:18
Halász Balázs képviselő:
Eddig hány lakást sikerült ilyen formában bérbe adni és milyen jövedelemre tett szert a cég?
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Pontos számot nem tud mondani, mert közben adnak vissza is lakásokat. Nagyságrendjét
tekintve ez 20 felett van. A cég semmilyen jövedelemre nem tesz szert ezzel kapcsolatban, mert
lakbérjövedelem a várost illeti.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a felsorolt ingatlanok kijelölésével kapcsolatos
határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1546
Gyovai István.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
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Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 14:05:15
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

253/2013. Kth.
Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott
lakbéren történő bérbeadására
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott
lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat:
SORSZÁM

LAKCIM

1 ÁLLOMÁS
U.9.IV.13.
2 BERCSÉNYI
U:18.IV.14.
3 KOSSUTH
U.26.IV.10.
4 KOSSUTH
U.30.I.2.
5 KOSSUTH
U.43.II.15.
6 KURUC
V.T.40.IV.15.

m2

SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT
55
55
65
55
37
62

2
2
2,5
2
1
1+2fél

LAKSÁSOK
ÁLLAPOTA

Komfortos
LAKÓTEL.
Gázfűtéses
TÉGLAÉPÜLET
Összkomfortos PANEL,
LAKÓTEL.
Összkomfortos PANEL,
LAKÓTEL.
Összkomfortos PANEL,
LAKÓTEL.
Komfortos
TÉGLA,
Gázfűtéses
EMELETES
Összkomfortos PANEL,
LAKÓTEL.

2.A pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t.
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Költség alapon
számolt lakbér
minimum Ft/hó
13 900 Ft
15 800 Ft
18 600 Ft
19 500 Ft
13 100 Ft
17 800 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztály
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
8 Új napirendi pont 14:05:28

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halas-T Kft.-nek nyújtott, összesen 93.000.000,- Ft tagi kölcsön
visszafizetésének biztosítására készített intézkedési terv elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Nagy Róbert képviselő:
A bizottsági döntés némi magyarázatra szorul. A részletek ismeretében azt állapították meg,
hogy a Halas-T Kft. nem képes ez év végéig visszafizetni a tagi kölcsönt, ami igazából nem is
kölcsön. Emlékeztetni szeretné az önkormányzatot, hogy…
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy ez most nem a bizottság döntéséhez tartozik. A bizottság úgy döntött, hogy
Nagy Róbert elnök úr ezt ismertesse?
Nagy Róbert képviselő:
Igen. Ezt kérték tőle.
Gyovai István polgármester:
Rendben van.
Nagy Róbert képviselő:
Ebben a Halas-T Kft.-ben gyűlt össze az a tartozás, amit előzőleg az ún. Kovács-féle
szolgáltató halmozott fel. A megújult a Halas-T Kft. a várostól kapott pénzt éppen ennek a
tartozásnak a visszafizetésére fordította az utolsó fillérig, különben lehetséges, hogy ma már
nem lenne távhőszolgáltatás. Ebben az évben már kicsit javult a távhő helyzete, de ha ezt az
összeg a cég az év végéig visszafizeti, akkor valószínűleg csődbe is mehet. Gondolja, hogy ezt
a tulajdonos önkormányzat nem akarja megkockáztatni, hogy 1250 lakás esetleg fűtés nélkül
maradjon.
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Ha Polgármester úr a Halas-T Kft.-vel fizettetné vissza a Kovács-féle tartozást, akkor „kutya
kötelessége” a testületnek, hogy legalább adjanak időt a saját cégüknek, hogy pénzügyileg
megerősödhessen egy kicsit. Bizottságuk úgy vélekedett, hogy a korábbi szolgáltató hibás
gazdálkodását nem lehet saját cégükkel megfizettetni, ezért az előterjesztést ebben a formában
szakmai hiányosságok miatt nem fogadták el.
Gyovai István polgármester:
Sajnálja, hogy szakmai hiányosságokat állapítottak meg. Nyilván akkor körültekintőbben
kellett volna elkészíteni ezt az intézkedési tervet. Ez az intézkedési terv azért van most az
asztalukon, mert a képviselő-testület döntött arról, hogy a szeptemberi ülésre kéri az
Ügyvezető úrtól, illetve a cégtől.
Elnök úr lehet, hogy csak eltévesztette, vagy szándékosan fogalmazott úgy, hogy a
polgármester akarja visszafizettetni. Szó sincs erről. Ez a képviselő-testület 15 taggal döntött
arról, hogy tagi kölcsönt ad a Halas-T Kft.-nek, ismerve a Halas-T Kft. pénzügyi helyzetét,
pontosan azzal a szándékkal, hogy segítsen ezt a helyzetet áthidalni. Egy tagi kölcsön
nyújtásának megvannak a szabályai, megvannak a visszafizetésnek is a szabályai. Igazgató úr
néhány hónappal ezelőtt a kérésükre nyilatkozatban rögzítette azt, hogy szándékában áll
visszafizetni ezeket a tagi kölcsönöket. Nyilván erről a levelezésről a Képviselő úr nem tud. A
bizottsági ülésen picivel másképp hangzottak el. A maga részéről ezzel az előterjesztéssel,
illetve az intézkedési tervvel kapcsolatban azt szeretné rögzíteni, hogy igenis szükség van
intézkedési tervre. Valamennyi tételt, ami ebben benne szerepel, végre kell hajtani. Bízik
benne, hogy sokan látták tegnap este a Halasmédia híradóját, s nagyon örült neki, hogy végre
ehhez a ponthoz értek közel egy év után. Igazgató úr tegnapi nappal kezdte aláírni azokat a
követeléseket, illetve kiértesítéseket, amelyek a különböző kintlévőségek behajtására, vagy
akár egyes nagy tartozással bíró, évek óta tartozó lakók kiköltöztetésére vonatkozik. Sajnos
azt kell mondania, hogy szükség van erre a többi lakó és a saját önkormányzati cégük
megvédése érdekében. Ilyenfajta tételeket tartalmaz ez az intézkedési terv. Számára meglepő,
hogy a bizottság olyan véleményt alkotott, hogy ezt nem fogadja el. A bizottság végülis abban
döntött, hogy egy új intézkedési tervet kér az Ügyvezető úrtól?
Nagy Róbert képviselő:
Ebben a formában nem fogadja el. Az intézkedési terven változtatni kell.
Gyovai István polgármester:
Tehát más formát kér. Értette. Most már kezdi érteni a bizottság szándékát.
Kérdések 14:10:42
Jekő Attila képviselő:
Az előterjesztés felvezetésében intézkedéseket ír az előterjesztő. Ennek kapcsán szeretne
kérdezni, mert nincsenek számszerűsítve bizonyos dolgok. Ír a lakossági kintlévőségről.
Jelenleg ennek mekkora az állománya? A Halas-Távhő Kft.-vel szemben mekkora összeget
sikerült behajtani, illetve mennyi a fennmaradó rész? A Dél-Energo Kft.-vel is elszámolási
vitában vannak. Ez mekkora összeget érint? A kintlévőség csomag összesen mekkora?
Látatlanban azt gondolja, hogy a 90 millió Ft körüli összeg ki fog belőle jönni, de kérne erre
nézve pontos számokat.
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Halász Balázs képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a Halas-T Kft.-nek nyújtott kölcsönt kizárólag a GDF Suez
Zrt., illetve a Halasvíz Kft. felé irányuló tartozás kiegyenlítésére szolgál. Nincs tartozásuk a
két cég felé?
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Reméli, hogy nem értik félre, s nem gondolják azt, hogy magyarázós dolog lesz. Két cég végzi
a távhő rendszer üzemeltetését. Az egyik cég a Halas-T Kft., ami gyakorlatilag csak távhő
termelő tevékenységet végez. Ez van 2012. 09. 01-től. A Halasi Városgazda Zrt. pedig a
szolgáltatási tevékenységet csinálja szeptember 1-je után. Amikor lakossági kintlévőségről
beszélnek, akkor pontosan meg kell határozni, hogy melyikről beszélnek. Ha arról beszélnek,
ami a 2012. 09. 01-je utáni időszakban van, ott a Halas-T Kft.-nek 0 Ft lakossági kintlévősége
van, hiszen nem szolgáltat és nincs is lakossági kapcsolatban. Egyetlen tevékenységet csinál,
termelőként eladja a hőt a Halasi Városgazda Zrt.-nek. A Zrt. szolgáltat, vásárol hőt a saját
cégétől, kap állami támogatást is és ebben a rendszerben múlt hónapban még 25 millió Ft
volt, a mostani hónapban a legutolsó állapot szerint 20 millió Ft lakossági tartozása van.
Ennek a mostani dologhoz semmi köze. Ezt azért mondja el, mert lakossági kintlévőségről
beszélnek.
A Halas-T Kft. 2012. előtt egy vagyonhasznosító kft. volt. 51 %-ban volt az önkormányzaté és
49 %-ban a Halas-Távhő Kft.-jé. Amikor ez a probléma kiderült 2012. áprilisában,
májusában, egyetlen megoldásként az látszódott, hogy ezeket a tartozásokat valakinek át kell
vállalnia. Lett volna erre számtalan lehetőség, az önkormányzat is átvállalhatta volna, a
Halasi Városgazda Zrt. is. A Halas-T Kft. vállalta a képviselő-testület döntése alapján. Mi
történt? Átvállalta a tartozásokat. Először úgy látszódott, hogy ez 116 millió Ft, később
egyértelművé vált, hogy ez 140 millió Ft. A tartozások mellé kapott ún. követeléseket is ettől a
cégtől. Sajnos nem ekkora értékben, ez itt a probléma. Ennek a kettőnek a különbözete 93
millió Ft. Ebben benne van egy 41 millió Ft-os lakossági rész, amiből nekik azóta 10 millió
Ft-ot sikerült behajtani. Ha így nézik, akkor a Halas-T Kft. lakossági kintlévősége 30 millió
Ft. A Kovácsékat tekintve az a kettő között van valahol, hiszen ők 1 millió Ft-ért eladták a 49
%-os üzletrészüket az önkormányzatnak, ami számukra valószínűleg jó üzlet volt. Pontos
értékeket ebből a szempontból nehéz mondani, de a két szám különbsége mutatná meg mi a
pontos érték. Ők bombázzák a Halas-Távhő Kft.-t hónapok óta, de számvitelileg és
bizonylatilag megfelelő értékeket a mai napig nem kaptak tőlük. Sajnos 30-40 millió Ft az a
lakossági kintlévőségen felüli rész, amit adtak annak idején ÁFA-ban és egyéb dolgokban
annak idején a Halas-T Kft.-nek a tartozás ellenértékeként.
A Dél-Energo Kft. a szeptember 1-je előtti és utáni állapotban is felhalmozott egy közel 15
millió Ft-os nagyságrendű kintlévőséget. Egy része már bírósági szakaszban van, hisz a
keresetlevelet benyújtották. A másik oldalon van remény arra, hogy velük megegyezésre
jutnak a következő 1-2 hónapon belül. Amióta ő ügyvezető, azóta leállította a motorjukat,
próbálta a veszteségeket csökkenteni. Ha velük megállapodásra jutnának, az mindenképpen
segítene ezen a dolgon.
Halász Balázs kérdésére válaszolva elmondja, hogy itt is megint több dologról kell beszélnie.
A szeptember 1-je előtti tartozásokat kiegyenlítette a cég. Szeptember 1-je után, mivel
továbbra is gázt fogyaszt és továbbra is vízzel, gázzal kapcsolatos tevékenysége van, ott már
halmozott fel tartozást, de ennek már semmi köze a tagi kölcsönhöz. Az előző időszakban lévő
tartozásokat kiegyenlítette. Nem tudja, hogy ez érthető volt-e.
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Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Az önkormányzatnak tartozik a cég, ami önkormányzati tulajdonú, de a Városgazda Zrt. is
önkormányzati tulajdonú. Ha a rendszerben bárhol keletkezik kintlévőség, az eredője
ugyanaz. A végén ugyanúgy az önkormányzatnál jelentkezik ez a dolog. Ilyen szempontból
nem nagy különbség van abban, hogy a lakossági kintlévőség hol keletkezik, hiszen az
intézkedések között is felsorolja Igazgató úr a kintlévőségek jogi úton történő behajtását. Ez
egy olyan dolog, amivel foglalkozniuk kell. Ugyanúgy foglalkozni kell a Dél-Energo Kft.-vel,
vagy Halas-Távhő Kft.-vel szemben lévő követelésük érvényesítésével. Azt látja, hogy az
intézkedési terv szükséges. Az, hogy ezt az összeget felejtsék el, véleménye szerint nem lehet
szó. Ha ilyen könnyedén vesznek 93 millió Ft-ot, akkor ezeket a partnereiket, a notórius
tartozókat, vagy azokat a cégeket, akiknél ezek a kintlévőségek keletkeznek, arra sarkallja,
hogy számukra nem egy fontos dolog. Ez egy nagyon fontos dolog. Inkább arra kérné
Igazgató urat, amit a felügyelő bizottságban mindig meg szoktak tenni, hogy ezeket az ügyeket
nagyon határozott, karakán módon képviselje és ezekből a követelésekből minél többet
próbáljon érvényesíteni. Ha fáj, ha nem fáj. Nem lehet büntetni a rendszeresen fizető
lakosokat azért a pár emberért, aki már nem fizet hosszú évek óta díjat. Azoknak a cégeknek,
akikkel jogi vitájuk van, tudniuk kell, hogy ők számítanak ezekre a bevételekre, s az
önkormányzatnak nem áll szándékában ezekről semmilyen módon lemondani.
Azért furcsállja, hogy a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
nem fogadta el, mert az Ügyvezető úr készítette. Akkor készítsen olyat, amit reálisnak lát.
Azért fogadták el, mert azt gondolta, hogy ezt ő készítette, úgy gondolja, hogy tudatában volt,
hogy tudja is ezt teljesíteni. Partner abban mindenféleképpen, hogy készüljön reális
intézkedési terv. Hogy ez az összeg ne kerüljön vissza és erről az önkormányzat lemondjon,
véleménye szerint nem lehet támogatni. Egy eldöntendő kérdés, hogy egy hitelfelvétel
realizálódni tud-e év végéig és ez az egész intézkedési terv lezárul-e. Alapgondolatnak ennek
kell lennie, hogy erre a pénzre az önkormányzat számít. Ez a pénz nem virtuális,
kintlévőségekben, követelésekben egy megtalálható állomány, amit igenis be kell hajtani.
Nagy Péter képviselő:
Itt ez a probléma, amit Jekő Attila képviselőtársa az utolsó szavaiban mondott. Egyáltalán
vissza lehet-e fizetni. Erről a 93 millió Ft-ról tudják, hogy nem tudja visszafizetni a Halas-T
Kft. Ez lehetetlen. Elhangzott az, hogy 30 millió Ft a kintlévőség. Ma behajtani, nem egy-két
emberről van szó, hanem sok bérlő adóssága, véleménye szerint lehetetlen. Azt mondja, lehet,
hogy be lehet hajtani pár millió forintot, de nem 30 millió Ft-ot. Az még mindig csak töredéke
a 93 millió Ft-nak. Azért nem hagyták jóvá, mert irreális ez az előterjesztés. Ha egy olyan
előterjesztés lett volna, hogy 2014. december 31-ig és ez év végéig lehetőség szerint
valamilyen résztörlesztést eszközöl a Halas-T Kft., esetleg elképzelhető.
A másik dolog, amit fel akar vetni, hogy tulajdonképpen az önkormányzat vásárolta meg ezt a
kft.-t. Az, hogy ezzel az adóssággal megterhelték a Halas-T Kft.-t, egy laza, könnyű dolog,
mert ezzel az önkormányzat letette a gondot. Legyen a gondja ez a Halas-T Kft.-nek.
Tisztában vannak azzal, hogy ezt a Halas-T Kft. nem tudja megoldani. Hitelt felvenni? Egy
Halas-T Kft.-nek mennyi hitelt ad egy bank? Vagy a Zrt. próbálkozzon hitelfelvétellel? Akkor
is egy kisebb összeget 10, 20, 30 millió Ft-os nagyságrendű hitelt tud felvenni. A bevételei a
működési kiadásokra kellenek. Honnan teremtené elő ezt a pénzt? Ezért nem hagyták jóvá.
Halász Balázs képviselő:
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Az szerepel az előterjesztésben, hogy kizárólag két beszállító felé fennálló tartozás
kiegyenlítésére szolgál ez a 93 millió Ft, nem lehet másra felhasználni. Lehet, hogy kicsit
késő, hogy intézkedési terv készül. Több bizottsági ülésen mondták Aradszky Lászlóné
képviselővel, hogy el kellene indulni afelé, amit Jekő Attila képviselő mondott, hogy meg kell
próbálni behajtani ezt a tartozást. Hamarosan elkezdődik a moratórium, nem lehet
kilakoltatni, nem lehet velük szemben foganatosítani szemben semmit, halmozzák tovább az
adósságot. Ez a 30 millió Ft tavasszal megközelítheti a 40 millió Ft-ot. A nem fizetők a fizetők
kárára vannak. Ő is azt mondja, hogy ne büntessék azokat, akik rendesen fizetnek, s teszik a
dolgukat. Valamilyen törvényes módon már lépni kellett volna jóval előbb, mert egy kicsit el
van késve.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A távhő kérdése egy meglehetősen bonyolult kérdés. Ez mindannyian tapasztalták eddig is, s a
mostani hozzászólások alapján is. Ha nem egységes szerkezetben nézik ezt az egész kérdést,
hanem csak ezt a mostani előterjesztést figyelik, nem is igazán tudják, hogy miről van szó
véleménye szerint. Csatlakozna ahhoz a hozzászóláshoz, hogy a múltra való visszatekintés
nélkül nem értelmezhető a jelen sem. Azt le kell szögezni, s ezzel mindenkinek tisztában kell
lennie, hogy azért van ez a 93 millió Ft-os hiány, mert az előző magáncég feltehetőleg nem
helyes gazdálkodást követett. Feltehetőleg a sok évvel ezelőtti akkori városvezetői döntés egy
elhibázott döntés volt, amikor azt a rossz szerkezetet kialakította. Nekik most a jelenben kell
helyt állniuk a múlt hibáiért. Az valóban nehezen képzelhető el, hogy a cég ezt az összeget 3
hónapon belül vissza tudja fizetni. Azzal a hozzászólással is egyetért, amit Jekő Attila
képviselő részéről hallottak, hogy az intézkedési tervre szükség van. Egy ilyen irreális
határidőt megszabni véleménye szerint nincs értelme. Azt javasolja, úgy gondolja helyesnek,
ha egy olyan döntést hoznak, hogy ezek a lépések történjenek meg. A kintlévőség minél
nagyobb részének behajtása történjen meg. Ha az előző, rosszul gazdálkodó magáncégnek
valamilyen jogi felelősségre vonása folytatódjon, s ha erre van mód, akkor valamilyen anyagi
jóvátétel is szülessen. Ezen a téren talán Polgármester úrnak van tennivalója. Egy fix
dátumot, főként ilyen irreálisat, véleménye szerint nincs értelme kitűzni. Mindannyian tudják,
hogy nem lehet ekkora összeget visszafizetni. Ezt kellene valahogy megoldaniuk itt ma, vagy
akár később is. Akár le is vehetnék napirendről ezt a témát, mert számos bizonytalanságot
tartalmaz. Itt olyan döntést nehezen fognak tudnak hozni, ami időt álló lesz. Azt kellene
kitalálniuk, hogy dátum nélkül történjenek meg ezek a dolgok. Biztos benne, hogy
Vezérigazgató úr ezeket a lépéseket egyébként is megtenné.
Pajor Kálmán képviselő:
Maga is arra az álláspontra helyezkedik, hogy később kellene tárgyalni róla, hiszen a cég
most van tárgyalásban különböző szervekkel ármegállapítás és egyéb témában. Nem látják,
hogy mi lesz ennek a kimenetele. Nem hiszi, hogyha ezt most elfogadnák, jelentene valamiféle
olyan kényszerítőerőt, aminek meg tudna felelni a kft., vagy a zrt. Úgy véli, hogy ezt ebben a
témában nem célszerű elfogadni, hanem térjenek rá vissza egy későbbi időpontban, amikor
ezek a tárgyalások befejeződnek.
Gyovai István polgármester:
Nem zárja le a vitát. Az elhangzottak alapján neki a következő érzése van: Nem hiszi, hogy
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magával az intézkedési tervvel van probléma. Úgy gondolja, hogy a korábbi magáncégtől be
kell vasalni, amit be lehet. A lakossági kintlévőségeket az utolsó fillérig be kell hajtani, ha
tehetik. Van egy, biztosan tudják kiről van szó, a gázmotorokat üzemeltető céggel nekik
pénzügyi megállapodást kell kötni annak érdekében, hogy onnan is a kintlévőségek bejöjjenek.
Egy szóra mondani, hogy a 93 millió Ft-ot veszni hagyják, a lakosság túlnyomó része
érdekében nem tehetik meg. 93 millió Ft-ból igen sok utat építhetnek Kiskunhalason, ha ezt az
összeget vissza tudják szerezni a Halas-T Kft.-től. Ő sem azt vitatja, hogy a 2013. december
31-i dátum korai, vagy távoli. Ki kellett tűzniük egy dátumot. Nagy valószínűséggel eddig az
időpontig ennek az összegnek egy kisebb részét lesz képes a Halas-T Kft. visszafizetni. Úgy
gondolja, hogy magát az intézkedési tervet el kell fogadniuk. Ebben például a hitel is benne
szerepel. Annak ellenére, hogy Nagy Péter képviselő arra utalt, hogy hitelfelvételre nincs
esély, hogyne lenne. Az önkormányzat a következő előterjesztésben ingatlanfedezetet biztosít
hitelfelvételhez. Az önkormányzat nem fog kezességet biztosítani, mert azzal önmagát zárja ki
bizonyos hitelek és pénzügyi konstrukciók igénybevételétől, viszont ingatlannal rendelkezik, s
arra a célra rendelkezésre bocsátja, hogy az illető cégek hitelhez jussanak. Az önkormányzat
óriási hitelből gazdálkodik még jelenleg is az adósságkonszolidáció ellenére. Miért ne tehetné
meg ugyanezt bármelyik cégük. A saját felelőssége ennek a képviselő-testületnek, hogy
továbbra is őrködnek azon, hogy egyetlen gazdasági társaságuk se jusson csődbe, vagy
lehetetlen pénzügyi helyzetbe. Az Ügyvezető úr, mint ahogy a többi gazdasági társaság
ügyvezetője is, ha olyan problémás helyzet van, fogja jelezni számukra, s a képviselő-testület
olyan döntést fog hozni, ami kisegíti az illető cégeket. Azt viszont nem tehetik meg a túlnyomó
lakossági érdek védelme érdekében, hogy egyszerűen elengedik a 93 millió Ft-ot. Ez a 93
millió Ft nem a Halas-T Kft.-nél van, hanem magántársaságoknál és magánszemélyek
zsebében. Ezzel tartoznak a Halas-T Kft.-nek.
Nem zárja le a vitát, azt szeretné kérni, hogy gondolják át. Az intézkedési tervet javasolja
elfogadni.
Az intézkedési terv 6 pontban a további intézkedések alatt található. A maga részéről, mint
előterjesztő, javasolja úgy átalakítani a határozati javaslatot, hogy ezt a hat pontot, mint
intézkedési tervet fogadják el. Ebben vannak határidők, felelősök. Ezt célszerű folyamatában
végigvinni. A 93 millió Ft tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatban a maga részéről
javasolja azt elfogadni,hogy kérjék fel az Ügyvezető urat, hogy a következő testületi ülésre
ennek a tagi kölcsönnek a visszafizetésére vonatkozó elképzelést a képviselő-testület elé tárja.
Addig az ármegállapítás a Magyar Energiahivatalnál megtörténik. A jelenlegi ütemezés
szerint a hitelkérdésre nagy valószínűséggel igen pontos választ fognak kapni a hitelező
cégektől. Ahogy látták tegnap este, a behajtásnak elindult egyfajta változata. Úgy gondolja,
hogy egy hónap múlva már abból is láthatóvá válik valamiféle eredmény.
Az illető gázmotoros céggel folyamatban vannak a tárgyalások. Dr. Skribanek Zoltán
képviselő is utalt rá és Ügyvezető úr is tapasztalhatja, számos alkalommal ő is részt vesz akár
a DÉGÁZ-zal, akár mással folytatott tárgyalásokon annak érdekében, hogy még nagyobb
súlyt kapjon a város részéről az ügy. Véleménye szerint egy hónap múlva, még ha nem is
teljes megoldásról, de részeredményekről tudnak beszámolni. Úgy gondolja, hogy egy hónap
múlva már lehetnek abban a helyzetben, amikor a 93 millió Ft visszafizetéséről egy jófajta
ütemezést fognak tudni kapni.

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:
Kellemetlenül hallja azt, hogy számtalan dologról az az érzése, hogy a hozzászólók nem
tudják miről beszélnek. Amikor azt mondja Halász Balázs képviselő, hogy a 40, vagy a 30
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millió Ft még növekedhet, akkor összekeveri a dolgokat. A Halas-T Kft.-nek, mint mondta,
nincsen lakossági kapcsolata, nála ez már csak csökkenhet. Vagy rosszul fogalmazott, amiért
elnézést kér, hogy nem tudta normálisan elmondani. Nem mondhatja azt, hogy a Halas-T Kft.nél a lakossági kintlévőség növekedni fog, mert beállt, egy követelésvásárlásként történt meg.
Minden forint, ami abból a részből bejön, csökkenthetővé a tagi kölcsönt. Van egy másik
dolog: ármegállapítás.
Gyovai István polgármester:
Kéri Igazgató urat, hogy ne a vitát gerjesszék, hanem arról beszéljen, hogy elfogadható-e az
előző javaslata.
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:
Vita akkor van, ha mindenki össze-vissza beszél. Az előbb azt hallotta, hogy az előterjesztés az
övé. Azután azt mondja Polgármester úr, hogy az előterjesztés az övé. Polgármester úré az
előterjesztés, mert ő 2014. december 31-et írt előzetesen, ő pedig átjavította 2013. december
31-re. Ezért van vita. A 2014. december 31. lehet, hogy vállalható lett volna.
Egyébként egyértelmű, számtalanszor elmondta, hogy a távhő rendszerben nincsen akkora
nyereség, hogy ilyen kölcsönöket vissza lehessen fizetni, csak a meglévő követelések
behajtásával lehet ezt megtenni. Azoknak a dolga teljesen bizonytalan. Egy hónap múlva
esetleg kiderül valami, minden hónapban valamivel több lesz. Várhatóan mivel a 93 millió Ftban a lakossági résznek jelentős része behajthatatlan, ez körülbelül a fele lesz. Még nem esett
szó arról, hogy a tőkeszerkezettel az lett, hogy elveszítette a vagyonát. Erre is kellene valamit
tenni, hiszen ez a tulajdonos dolga. Innentől kezdve úgy látja, hogy a képviselő-testület nem
érti miről beszélnek.
Gyovai István polgármester:
A maga részéről a 2013. december 31-et nem írta volna bele az előterjesztésbe, ami egyébként
az Ügyvezető úr tollából származik, ha aláírt nyilatkozattal nem rögzítette volna azt, hogy a
képviselő-testület által meghatározott határidőben a tagi kölcsönöket vissza fogja fizetni. Jó
néhány hónappal ezelőtt ez volt az a határidő, amit a képviselő-testület meghatározott.
Nagy Róbert képviselő:
Azt gondolja, hogy egyesek itt nagyon rosszul értelmezik azokat a dolgokat, amelyek itt
elhangzottak. Senki szájából a mai nap folyamán nem hangzott el az, hogy ezt a tagi kölcsönt
a Halas-T Kft. nem akarná visszafizetni. Ilyenről szó sem volt. Arról volt csak szó, hogy nem
ebben az ütemezésben, ami ide le van írva az intézkedési tervbe. Ez egyszerűen lehetetlenség,
hiú remény, hogy vissza lehetne fizetni, nincs értelme.
Akik hitelfelvételre agitálják az önkormányzatukat, biztosan ismert előttük az adósságspirál
fogalma, amibe majdnem városuk is beleesett. Mondhatja azt is, hogy beleesett, s
szerencséjére sikerült talán kikerülnie belőle. Az adósságspirál fogalma az, ha egy meglévő
kölcsönt egy kedvezőtlenebb hitel felvételével próbálnak visszafizetni. Ha erre agitálják az
önkormányzatuk cégeit, akkor sajnos megint ott találhatják magukat, hogy az adósságspirál
kellős közepén vannak. Erre mindenkit szeretne figyelmeztetni.
Aradszky Lászlóné képviselő:
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Polgármester úr az előbb azt mondta, hogy ez a 93 millió Ft magánszemélyek zsebében van. A
magánszemélyeknél a kintlévőségeket megpróbálják behajtani. Az a kérdése, hogy indult-e
már eljárás, van-e már elképzelés arra, hogy az előző tulajdonostól mennyit, vagy miképp
lehetne behajtani azokat az összegeket, ami miatt ebbe a helyzetbe kerültek? Úgy gondolja,
hogy nem elég a lakosságtól behajtani azt a kintlévőséget amivel tartoznak, hanem az előző
vezetéstől is be kellene, akik nem fizették ki a számlákat és az önkormányzatnak kellett jót
állni helyettük. Tőlük mikor akarják behajtani azt a pénzt? Már többször is kértek arra
intézkedést, hogy kezdjék el. Szerinte a mai napig nem indult ellenük semmilyen intézkedés.
Nem látja reális esélyét annak, hogy tőlük egy fillért is be lehessen hajtani.
Öngyilkosságnak tartja az önkormányzatot, vagy annak 100 %-os tulajdonában lévő céget
egy hitelfelvételbe belekényszeríteni azért, hogy ezeket a pénzeket pótolni tudják. Nem is látja
reális esélyét annak, hogy ezt a Városgazda Zrt. valamikor is ki tudja gazdálkodni, s ezeket a
hiteleket vissza fogja fizetni. Miből fogja? Ő helyettük is majd a városnak kell jót állnia.
Örülhetnek, hogy a rengeteg hitelüket a Kormány kiváltotta. Először 60 %-át, most lehet,
hogy reális esély van még a meglévő 40 %-nak is a kiváltására. Most újból kezdik a hitelek
felvételét? Megint hiteleik lesznek? Miből fogják visszafizetni? Vagy a Halas-T Kft. miből
akarja visszafizetni?
Jekő Attila képviselő:
Azt gondolja, hogy alapvető kérdésben nincsen köztük vita, s nézeteltérés, az időtávot kellene
jól meghatározni. Amit Ügyvezető úr és Polgármester úr is elfogad ebben az intézkedési
tervben, ők is ezekre a pontokra kívánják felhívni a figyelmet, mint a behajtáskezelő céggel
történő új szerződéskötés, kintlévőségek jogi úton történő behajtása, amiről Képviselő asszony
beszélt, korábbi árbevétel arányos díjfizetés ügyében bírósági eljárás indítása a Halas-Távhő
Kft.-vel szemben. Nem tudja, hogy miért nem indult már el réges-rég. Akkor pedig ezt kellett
volna írni. Dél-Energo Kft.-vel megállapodás elkészítése, megállapodás, tartozások
behajtása. Ezek a legfontosabb lábai ennek az intézkedési tervnek. Pont ezeknél nincs
határidő megadva, tehát folyamatos határidő van. Szívesen vett volna egy konkrét dátumot.
Az, hogy most 2014. , vagy 2013. december 31-et írnak, viccesen azt mondhatná, hogy
felezzék meg, s legyen egy nyári dátum beleírva, de ennél komolyabb ez az ügy. Azt gondolja,
hogyha reálisan nem is térül meg minden arra a dátumra, de legalább igyekezni kell, hogy
minél nagyobb része. Ha nem adnak meg időpontot, intézkedési tervet, akkor tudják, hogy
ebből kevesebb fog megvalósulni. Azért gondolja azt, hogy intézkedési terv kell, s időpontot is
kell meghatározni benne. Az lehet kérdéses és irreális, ő ezt nem tudja, ezt Ügyvezető úr tudja
megmondani, hogy 2013. december 31. jó dátum-e. Kérne javaslatot Ügyvezető úrtól, vagy
Polgármester úrtól egy dátumra. Azt kéri, hogy szavazzanak erről az intézkedési tervről.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ismét látszik, hogy ez egy borzasztó bonyolult kérdés, s a megoldása még bonyolultabb. Az
szintén látszik, hogy abban talán minden képviselő egyetért, hogy azokra a lépésekre szükség
van, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a magánszemélyek zsebében lévő pénzek a város zsebébe
átkerüljenek. Ez teljesen nyilvánvaló mindannyiuk számára. Ezek közül melyek azok a lépések,
amelyeknek van lehetősége, realitása, s mi az az időpont ameddig ezeket a lépéseket meg kell
tenni, ismét egy meglehetősen nyitott kérdés, s attól fél, hogy a mai napon nem is fognak tudni
megnyugtató és egységes választ adni.
Az ő javaslata az, hogy ne döntsenek mai ebben a kérdésben, hanem egy hónap múlva
térjenek erre vissza. Olyan előterjesztés szülessen, ami felsorolja azokat az intézkedési
pontokat, aminek van realitása. Időpontot véleménye szerint teljesen fölösleges belerakni,
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mert rendkívül csekély az esély arra, hogy 93 millió Ft-ot az idei év végén, vagy a jövő év
végén ki tudjon gazdálkodni. Azt javasolja összefoglalva, hogy egyetértve azzal az elvi
koncepcióval, hogy próbálják a kintlévő pénzeket behajtani, készüljön egy másik, egy kicsit
átalakított előterjesztés a következő testületi ülésre. Szerinte ma ne döntsenek ebben a
kérdésben.
Váradi Krisztián képviselő:
Ennek a felvetésnek nem sok értelmét látja. Ha nincsenek benne időpontok, az nem intézkedési
terv. Az intézkedési terv azt jelenti definíció szerint, hogy meghatározzák, mit és mikorra
szeretnének elérni. Ha mégis azt mondják, hogy legyen egy olyan "intézkedési terv", amiben
nincsenek dátumok, akkor a mostani is megteszi, csak le kell szedni az egyetlen dátumot.
Látták, hogy az első néhány pontnál még dátum sincsen, csak egy helyen van dátum. Amit
Képviselő úr mond, az már ebben az előterjesztésben benne is lenne, hiszen csak egyetlen
dátum van benne. Azontúl azt gondolja, hogy nem igazán látja egy hónap alatt mi mást
lehetne még megtenni. Ez a mostani előterjesztés tételesen felsorolja az összes létező
lehetőséget, ahonnan a Halas-T Kft. ezeket a kintlévőségeket valamilyen módon részben, vagy
egészben be tudja hajtani. Ezen túl csodát várnak? Honnan, mit? A lehetőségek fel vannak
sorolva, szerinte itt azt kell meghatározni, hogy ezek mentén el kell indulni. Ők is tudják, hogy
93 millió Ft-nak az elérése nem lehetséges. Ha már a 70, vagy 80 %-a teljesül, már elértek
valamit. Ezért gondolja, hogy ez az intézkedési terv, ez az előterjesztés ebben a formájában
mindenképpen támogatandó.
Gyovai István polgármester:
A bizottsági ülések alkalmával és korábban is egyértelműen rögzítésre került, a jelenlegi
szabályozás szerint adott naptári éven belül tagi kölcsön nyújtható és a visszafizetése
kamatmentesen történhet. Naptári éven túl kamatot kötelesek érvényesíteni a szabályozás
értelmében. Ehhez nem kell külön testületi döntés. A törvények értelmében a tulajdonos
köteles kamatot érvényesíteni. Ennek a mértékét piaci alapú kamat egészíti ki. Abban biztos,
hogy célszerű, ha más nem, formailag ebben az évben év végével a tagi kölcsön visszafizetését
lejátszani. Mindig azt szokta mondani, hogy december 31-gyel célszerű visszafizetni, január
1-jével ugyanaz a tagi kölcsön ott lehet a cégnél, annak érdekében, hogy ilyenfajta
kötelezettségnek ne kelljen eleget tenniük. Felesleges pénzmozgás, hogy kamatot érvényesítsen
a tulajdonos önkormányzat a saját cégével szemben.
Hangsúlyozza, hogy Ügyvezető úr néhány hónappal ezelőtt nyilatkozatban rögzítette, hogy
vissza tudja, vissza akarja fizetni a cég részéről a tagi kölcsönöket. Emiatt tette bele ezt az év
végi határidőt a határozati javaslatba.
Ezek után meg kell állapítania, hogy nem tudja mire jutott a képviselő-testület. A bizottság a
maga részéről nem fogadta el az intézkedési tervet. Ő tett egy javaslatot az előzőekben. A
javaslata úgy szólt, s kéri így figyelembe venni a határozati javaslatot, hogy kéri a képviselőtestületet, hogy az intézkedési terv előterjesztésében szereplő 1-6. pontot fogadja el. A II.
pontja a módosított határozati javaslatnak, hogy egy hónap múlva, ami úgy gondolja, egybe
hangzik dr. Skribanek Zoltán képviselő javaslatával, a visszafizetés ütemezésére vonatkozó
javaslatot tegyen le a cég ügyvezetője. Nagyon kéri, hogy fontolják meg ezt.
Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, hogy egyetért-e ezzel, vagy szavaztassa meg az ő
módosító indítványát?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
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Ha elfogadnák ezt a módosított határozati javaslatot, továbbra is tartalmazná az 5. pontot,
hogy a tagi kölcsön visszafizetése 2013. december 31., amiről megállapították, hogy
lehetetlen. Úgy gondolja, hogy egy kapkodó döntésnek sok értelme nincsen. Ezek, a szinte
konszenzussal elfogadott elvek mentén legyen új előterjesztés októberben. Ezt javasolja
továbbra is.
Gyovai István polgármester:
A konszenzus érdekében, amennyiben az 5. pontot kiveszik az intézkedési tervből, ahogy
mondta, a jövő hónapig ennek az összegnek a visszafizetésére vonatkozó ütemezést kérnek az
Ügyvezető úrtól, így elfogadható-e?
Rendeljenek el szünetet? 10 perc szünet elrendelésével egyetért-e a képviselő-testület?
No: 1547
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 14:48:46
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Szünet be 14:49:06
Szünet ki 15:00:40
10 perc szünet
SZÜNET UTÁN:
Gyovai István polgármester:
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Folytatják tovább a munkájukat. Bízik benne, hogy az elmúlt néhány percben sikerült azt a
megoldást kidolgozniuk, ami a következő percekben elfogadásra kerül.
Ismerteti a határozati javaslatot:
I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas-T Kft.
ügyvezetője által készített intézkedési tervet:
1.
A cég vásárolt követelésállományának kezelése
- behajtás-kezelő céggel való új szerződés kötése
- kintlévőségek jogi úton történő behatása (fizetési meghagyások
kibocsátása, bírósági eljárások megindítása, végrehajtás útján történő
behajtás, kikapcsolások)
- korábbi árbevétel arányos díj fizetése ügyében bírósági eljárás indítása a
Halas Távhővel szemben
- Dél Energo Kft.-vel megállapodás elkészítése, megállapodás, tartozások
behajtása
Határidő: folyamatosan
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
2.

Tárgyalások folytatása a számlavezető bankkal, hitel-előbírálati kérelem
benyújtása.

Határidő: 2013.október 30., folyamatosan
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
3.

Képviselő-Testület határozata a hitelfelvételhez történő hozzájárulásról,
ingatlanfedezet biztosításáról.

Határidő: 2013.szeptember 30.
Felelős: Gyovai István polgármester
4.

Hitelkérelem benyújtása.

Határidő:2013.november 30., folyamatosan
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
5.

A társaság tőkeszerkezetének helyreállítása, a pénzügyi források függvényében,
és a tagi kölcsön egy részének biztosítása a tőkeemelésre.

Határidő: 2013.december 31.
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
Gyovai István polgármester
II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halas-T Kft.
ügyvezetőjét, hogy az összesen 93.000.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésére vonatkozó
ütemezést a következő képviselő-testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé.
A most ismertetett határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1548
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter..................................... Igen
42

Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:03:38
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
1

93,33%
0,00%
6,67%

93,33%
0,00%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

254/2013. Kth.
A Halas-T Kft.-nek nyújtott, összesen 93.000.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésének
biztosítására készített intézkedési terv elfogadása
Határozat
I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas-T Kft.
ügyvezetője által készített intézkedési tervet:
1.

A cég vásárolt követelésállományának kezelése
- behajtás-kezelő céggel való új szerződés kötése
- kintlévőségek jogi úton történő behatása (fizetési meghagyások
kibocsátása, bírósági eljárások megindítása, végrehajtás útján történő
behajtás, kikapcsolások)
- korábbi árbevétel arányos díj fizetése ügyében bírósági eljárás indítása a
Halas Távhővel szemben
- Dél Energo Kft.-vel megállapodás elkészítése, megállapodás, tartozások
behajtása

Határidő: folyamatosan
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
2.

Tárgyalások folytatása a számlavezető bankkal, hitel-előbírálati kérelem
benyújtása.

Határidő: 2013.október 30., folyamatosan
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Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
3.

Képviselő-Testület határozata a hitelfelvételhez történő hozzájárulásról,
ingatlanfedezet biztosításáról.

Határidő: 2013.szeptember 30.
Felelős: Gyovai István polgármester
4.

Hitelkérelem benyújtása.

Határidő:2013.november 30., folyamatosan
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
5.

A társaság tőkeszerkezetének helyreállítása, a pénzügyi források függvényében,
és a tagi kölcsön egy részének biztosítása a tőkeemelésre.

Határidő: 2013.december 31.
Felelős: Molnár Ferenc ügyvezető
Gyovai István polgármester
II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Halas-T Kft.
ügyvezetőjét, hogy az összesen 93.000.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésére vonatkozó
ütemezést a következő képviselő-testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: októberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
9 Új napirendi pont 15:03:58

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt., valamint a Halas-T Kft. folyószámla hitelkeret
felvételéhez való hozzájárulás megadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
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Úgy gondolja, hogy nem kell bő lére engedni a témát az előzőekben jócskán végigtárgyalták.
Az előző percekben fogadták el azt a határozati javaslatot, amiben az áll, hogy az
önkormányzat részéről hitel biztosításához ingatlanfedezetet adnak a Halas-T Kft., illetve a
Városgazda Zrt. számára. Erről szól az előterjesztés.
Kérdések 15:04:41
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Azért van fenntartása ezzel, mert ismerve a Halas-T Kft. helyzetét, veszélyben látja ezeket az
ingatlanokat. Nem látja véletlenül sem biztosítottnak azt, hogy ezt a hitelt vissza is tudja
fizetni a cég. Nagyon félti ezeket az ingatlanokat, hogy rámennek erre a hitelre. A maga
részéről tartózkodik.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy a Képviselő úr nincs tisztában a saját helyzetével. Ez a képviselő-testület,
ahogy a korábban is elhangzott, őrködik a saját cégeinek biztonsága felett. Amennyiben
szükséges, s erre már sokszor volt példa, az előző napirendi pontban is ezt tárgyalták, biztosít
az egyes cégek számára, ha kell hitel, ha kell tagi kölcsönt, vagy bármilyen megoldást annak
érdekében, hogy ne kerüljön sem a cég, sem a számukra biztosított ingatlanok veszélybe. Az
ingatlan mindössze ahhoz szükséges, hogy bármelyik pénzintézet, amelyikkel a tárgyalás
folyik, nyilván kíván fedezetet. Sem a Halas-T Kft., sem a Városgazda Zrt. nem rendelkezik
olyan ingatlanállománnyal, ami ezt a fedezetet biztosítaná. Ahogy már elfogadott
határozatukban szerepel, mindössze arról van szó, hogy a képviselő-testület fedezetet biztosít
a hitelek megszerzéséhez. Természetesen, ha bármilyen pénzügyi probléma származik a
működésből, ez a képviselő-testület fogja a pénzügyi megoldást a helyére tenni. Ő véletlenül
sem érzi így, s bízik benne, hogy a képviselő-testület sem, hogy bármilyen veszély fenyegetné
ezeket az ingatlanokat.
Máté Lajos képviselő:
Valóban van egy kis ellentmondás az előző napirendi pontok határozati javaslata között. A
testület nagy része ezt megszavazta, ugyanakkor ez a napirend nem teljesen arról szól. Itt
nemcsak a Halas-T Kft.-ről van szó, hanem a Halasi Városgazda Zrt.-ről is. Az, aki úgy
gondolja, hogy nem támogatja, hogy a Városgazda Zrt. vegyen fel hitelt, nem lenne ebből
semmilyen ellentmondás. Más kérdés, hogy ehhez hozzá lett csapva a Halas-T Kft. is.
Pontosabban gondolhatja úgy egy képviselő, hogyha szétszedték volna ezt az előterjesztést
úgy, hogy Városgazda Zrt. és Halas-T Kft., akkor konzekvens a dolog. Ő is úgy gondolja,
hogy nem érdemes megnyitni ezeket a hitellehetőségeket. Egy kicsit azt érzi, hogy látva a
Városgazda Zrt.-nél azokat a problémákat, hogy több, mint fél évet kellett arra várni, hogy az
első finanszírozások megérkezzenek.
Gyovai István polgármester:
Annak okai voltak.
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Máté Lajos képviselő:
Most egy olyan lehetőséget akarnak megteremteni, hogy ne kelljen a városnak azt
finanszírozást biztosítania, amit hónapról-hónapra meg kellene kapnia a Városgazda Zrt.-nek
negyedéves elszámolással. A kompenzációt meg kellene tenni. Ezeket az összeget
visszatartják, s utána megpróbálnak ezen a gondon oly módon segíteni, hogy ne kelljen még
azt a hátralévő néhány millió forintot odaadni a Városgazda Zrt.-nek. Arra próbálják
ösztönözni, hogy vegyen fel hitelt.
Gyovai István polgármester:
Képviselő úr olyan feltételezésekbe megy bele, amelyeknek semmi köze a valósághoz.
Máté Lajos képviselő:
Még 57 másodperce van, szeretné, ha Polgármester úr meghallgatná, és nem szólna bele.
Mivel a Polgármester úr vezeti a testületi ülést, elvileg a vitában nem vehetne részt.
Összefoglalhatja esetleg a vita során elhangzottakat, de nem vehet benne részt. Megköszönné,
ha nem sértené az SZMSZ-t. Változatlanul azt mondja, hogy az egy csúsztatás, hogy az előző
napirendi pontban már elfogadták ennek a napirendnek a hátterét, tehát ott már
megszavazták a hiteleket. Nem szavazták meg. A Halas-T Kft.-nél elfogadták azt, hogy
esetlegesen vegyen fel hitelt, de ha itt most azt mondják, hogy nem fogadják el, akkor az
természetesen az előző napirendnek azt a bizonyos pontját érvénytelenné teszi.
Gyovai István polgármester:
Csak kiegészít, nem vitázni kíván. Kéri Képviselő urat, hogy olvassa el a határozati javaslatot.
A határozati javaslat két különálló részből áll. Az első a Halasi Városgazda Zrt.
hitelkérelmével kapcsolatos, a másik pedig a Halas-T Kft. hitelkérelmével. Az, amit az
előterjesztésről mondott, nem igaz. A határozati javaslatban szigorúan külön van választva,
az előkészítés során figyelemmel voltak arra, amit most feltételezett.
Abban biztos, hogy mint a Halas-T Kft. felügyelő bizottságának tagja, tisztában van azzal,
hogy mit jelent a Halas-T Kft. különböző kintlévősége, tisztában van azzal, hogy mit jelent a
Városgazda Zrt., mint lakossági szolgáltató kintlévősége. Mindkét cégnél hatalmas pénzek
vannak. A szolgáltatás eredményeként a Városgazda Zrt. fizeti a hőszolgáltatásnak az árát a
Halas-T Kft. felé. Amennyiben a Városgazda Zrt. részéről a kintlévőségek miatt ebben
probléma van, márpedig az előző napirendben jócskán hallották, akkor a Városgazda Zrt.-nek
forrásra van szüksége. Ez lenne az a bizonyos hitel. Bízik benne, hogy Igazgató úr bólintani
fog, a tegnapi napon írta alá azt a kérelmet, amivel a múlt havi arányos támogatásrészt a
Városgazda Zrt. megkapja. A tegnapi nappal lényegében folyamatában hónapról-hónapra
rendben vannak. Az a feltételezés, amiből a Képviselő úr kiindult, nem igaz. Rendben vannak
a pénzügyi folyamataik, viszont a kintlévőségek ügyében szükséges, hogy hitelt vegyenek
igénybe. Ezt az Ügyvezető úrral is számos alkalommal megtárgyalták.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nem hiszi, hogy a képviselő-testület bármelyik tagja bajba akarná sodorni az önkormányzat
bármelyik cégét. Pont azzal sodorják bajba, ha megszavazzák azt, hogy hitelt vegyen fel. Nem
látja reális esélyét annak, hogy a hitelt vissza tudja fizetni akár a Városgazda Zrt., akár a
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Halas-T Kft. Ezért nem is járul hozzá, hogy hitelt vegyenek fel. Mindig amellett marad, hogy
aki ilyen helyzetbe sodorta a Városgazda Zrt.-t, azon belül a Halas-T Kft.-t és Kiskunhalas
Város Önkormányzatát, rajta kellene számon kérni és behajtani ezeket a pénzeket, hogy ne
kényszerüljenek hitelfelvételre. Mindenkit megért ebben a testületben, aki nemet nyom a
hitelfelvételre. Az előbb is elmondta, nagyon örülhet a város, hogy kikerülnek végre a
hitelcsapdából. A rengeteg hitelüket a Kormány konszolidálja, kifizeti helyettük. Akkor most
kezdjenek egy újabb hitellel? Nem látja reális esélyét annak, hogy vissza tudja fizetni a
Városgazda Zrt. Megint a városnak kell és nem tudja, hogy a város is miből akarja
visszafizetni. A városi polgárok adóiból? Ha erre valaki választ ad, akkor esetleg megnyomja
a gombot, addig nem.
Gyovai István polgármester:
Képviselő asszony biztos tudja azt, illetve a határozati javaslatból látható, hogy 60, illetve 20
millió Ft-ot terveznek felvenni a két cég számára működési hitelként. Ez ahhoz szükséges,
hogy egyrészt az önkormányzat visszakapja valamekkora részét annak a bizonyos 93 millió
Ft-nak, amit az imént tárgyaltak. Az a bizonyos rész alkalmat ad arra, hogy alapvetően nem
kötelező önkormányzati feladatokat tudjanak finanszírozni. Az előbb is utalt már rá, hogy 93
millió Ft-ból meglehetősen hosszú utat, járdát, vagy bármilyen más építményt lehet építeni
azok számára, akik ebben a városban élnek. Ez a hitellehetőség mindössze ennek a két cégnek
a folyamatos működéséhez, illetve ennek az önkormányzati testületnek a különböző nem
kötelező feladatokban meghatározott igényeinek a kielégítésére szolgálna.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Azt gondolja, hogy látni kell azt is, hogy nemrég új feladatokat adtak ezeknek a cégeknek,
amelyek mellé nem rendeltek forrásokat. Ha most ettől a hiteltől eltekintenek, mert azt
gondolják, hogy ezzel nem fogják megoldani a dolgokat, s mélyítik a cégek válságát, nem
feltétlenül lehet igaz. Adott likviditási gödrök kiküszöbölésére is fel tudja használni. Sajnálja,
hogy lemaradt a kérdések szekcióról, mert megkérdezte volna az Ügyvezető urat, hogy
mekkora likvid hitelkeret igénylését tartaná elfogadhatónak. Az előterjesztésben maximum 60
és 20 millió Ft van megjelölve. Ez nem is biztos, hogy realizálható. Lehet, hogy sokkal
kevesebb hitelkeretekről kell majd beszélniük, ha a bankok álláspontját is megismerhetik. Azt
gondolja, hogy ez önmagában nem okozhat gondot. Ha lesz olyan hónap, amikor kicsit
kevesebb lakossági befizetés érkezik, s ezt valahogy át kell hidalni, akkor ne az legyen, hogy
állandóan az önkormányzathoz kell jönni a cégnek, s innen kell újabb tagi kölcsönökkel
finanszírozni a vállalkozásokat. Szerinte igenis életszerű az, hogy hitelhez folyamodik a cég és
nekik ebben támogatniuk kellene.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Úgy érzi, hogy pontosan kell fogalmazniuk, nehogy az a látszat legyen, hogy a mostani
napirend kapcsán ütik logikailag az előző napirendi pont során elfogadottakat. Nagyon jó is
így, hogy ketté van bontva a határozati javaslat. A határozati javaslat 2. pontjával véleménye
szerint semmiféle probléma sincs. Ezelőtt 5 perccel fogadták el meglehetősen nagy
konszenzussal, hogy a Halas-T Kft. kezdjen hiteltárgyalásokat, illetve vegyenek fel hitelt. A 2.
ponttal neki személy szerint semmilyen problémája sincs, erről beszéltek, ezt fogadták el,
logikailag összetartozik. Azonban az 1. pontban, hogy a Városgazda Zrt.-nek is szükséges
lenne 60 millió Ft-os hitelre, ő is úgy gondolja, hogy aggályos. Ha a Zrt. megkapja minden
hónapban azt a 6,6 millió Ft-ot, amit megszavaztak a költségvetési rendeletben, akkor
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likviditási problémáról nem igazán beszélhetnek. Nem igazán látja, hogy mi az oka annak,
hogy egy olyan tetemes hitelt vegyen fel a Zrt., amit nyilvánvalóan nem fog tudni visszafizetni.
Azzal is egyetért, ami elhangzott képviselőtársai részéről, hogy azok után, hogy az állam
átvette és reményeik szerint még át is veszi a városuk adósságállományát, ne azzal kezdjék,
hogy újra elindítják az adósságspirált. Részéről az 1. pont aggályos, nem érti, hogy mihez kell
ez a 60 millió Ft. A 2. pontot ezelőtt pár perccel elfogadták, ezzel nincs is semmilyen
probléma a részéről.
Jekő Attila képviselő:
Örül dr. Skribanek Zoltán képviselő hozzászólásának, mert ha nem jön, akkor egy Guiness
rekordnak lettek volna tanúi, hogy egy frakció milyen gyorsan tudja megváltoztatni a
véleményét, de szerencsére nem ezzel állnak szemben. Nem ilyen rövid idő alatt, mert a
pénzügyi bizottságon ezt még támogatták. Emlékei szerint 5:1 arányban született döntés erről.
Érti a logikát, amit Képviselő úr mond, de azt is meg kell érteni, hogy ma úgy működni egy
cégnek, ami a lakossági kintlévőséget kezeli, igen nehéz –most a Városgazda Zrt.-ről beszél-,
hiszen Ügyvezető úr az előbb mondta el, hogy most már a kintlévőségek a Városgazda Zrt.-nél
keletkeznek. A gázszerződésnél tudomása szerint előrefizetések történnek. Lehet, hogy nem az
adósság miatt van szüksége a cégnek a likviditásra, hanem a gázszerződés és a keletkező
lakossági kintlévőségek miatt. Nem tudja, hogy mennyi ennek a mértéke. Nem mondja azt,
hogy a 60 millió Ft sok, vagy kevés. Azt gondolta, hogy mire eléjük kerül ez az előterjesztés,
ez le van tisztázva. Ciki lesz, hogy megint 5 perc szünetet kell kérni, s megcsinálni az
előterjesztést mégegyszer. Azt javasolná, biztosan nem véletlenül került eléjük ez az
előterjesztés. Ha a Városgazda Zrt.-nek likviditási hitelre van szüksége, annak valószínűleg
oka van. Azt, hogy mekkora összegre, nem tudja, s valószínűleg az előterjesztő sem a bankok
és egyéb dolgok miatt. Ezért van a maximum összeg benne. Lehet, hogy 10 millió Ft elég.
Lehet, hogy Ügyvezető úr, vagy Polgármester úr tudja, ő nem tudja. Ők azt terjesztették
eléjük, hogy maximum 60 millió Ft. Részéről nincs akadálya elfogadni. Gondolja, hogy
felelősen gazdálkodik Ügyvezető úr és Polgármester úr felelősen gondolkodik. Annyi hitel
lesz, amennyit a bank ad, s amennyire szükségük van. Kérne egy kis magyarázatot
Polgármester úrtól, vagy Ügyvezető úrtól, hogy mi más. Az sem lenne jó, ha azzal tennék
lehetetlenné a céget, hogy szükséges lenne forrásra, de közben ők ezt nem szavazzák meg.
Gyovai István polgármester:
A maga részéről eszébe sem jutott, hogy ilyenfajta vita fog kibontakozni testületi ülésen.
Kérné Molnár Ferenc ügyvezetőt, hogy az előző kérdésre is válaszoljon, illetve vezesse fel a
maga részéről.
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:
A kettőt azért kell egybe nézni, s való igaz, zavaró lehet, hogy két céget egybe néznek, mert
ahogy mondta, az 50 %-a a Városgazda Zrt. árbevételének, az most már a távhőtevékenység.
A távhőtevékenységet kizárólag a saját cégétől, a 100 %-os Halas-T Kft.-től veszi. A Halas-T
Kft. tőkeszerkezetére már utalt, ami olyan, hogy várhatóan a banknál nagyon nehéz olyan
mennyiségű hitelt kapni, ami lefedné azt az összeget. Ebben az esetben egyetlen lehetőségük
van, ha a Városgazda Zrt. kisegíti valamilyen módon a saját cégét. Mivel az ármegállapítás
előtt vannak, ezért mondták azt, hogy legyen ez egy maximált összeg. Kb. 1/12 részére
vonatkozó finanszírozási igény van a Városgazda Zrt.-nél, ami pedig egy 40 millió Ft-os
összeg. Így jöttek ki a számok. Hangsúlyozza, hogy Polgármester úrral beszéltek, s gondolja,
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hogy az úriemberek közötti megállapodás egyértelmű, hogy ők folyószámlahitelt akarnak
felvenni. Nem arra vesznek fel hitelt, hogy akkor majd a város nem fizet nekik pénzt. Az utóbbi
időben kedvező tendenciák indultak el. Azt gondolja, hogyha így működnek év végéig, az
számukra teljesen korrekt.
Folyószámlahitel esetében költség szerint a kamat terheli őket. A kamatot viszont ki tudják
fizetni.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Vita azért tud kialakulni, mert az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ezt az előterjesztést
nem tárgyalta, mint ahogy az előzőt sem. Lehet, hogy érdemes lenne rászánni a plusz időt.
Nem tudja, hogy min múlik melyik téma hova kerül. Ha az előző és a mostani napirendet az ő
bizottságuk is tárgyalta volna, akkor valószínűleg gyorsabban el tudnának jutni a
végeredményhez. Ezt csak a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta.
Ő továbbra is azt mondja, hogy nem jó a hitel, akár családról, akár magánszemélyről, akár
városról, vagy cégről beszélnek. A hitelnek nagyon gyakran van rossz vége, mint ahogy sok
család tapasztalta az elmúlt években. Sokkal inkább egy felelős gazdálkodás kell a város
részéről. A 23. napirendi pontnál fogják tárgyalni, hogy 22 millió Ft-ért kívánnak ingatlant
vásárolni. Ezeket a dolgokat kell átgondolni. Elhiszi, hogy ez a legkényelmesebb megoldás,
hogy vegyenek fel 80 millió Ft hitelt, s abból majd jut mindenre. Ezt nem érzi felelős
hozzáállásnak. Továbbra is úgy gondolja, hogy a határozati javaslat kettes részével nincs
gond, ezt elfogadták, rendben van. Az 1. pontot továbbra is aggályosnak tartja.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat I. pontjáról –két
alponttal együtt- kéri a képviselők szavazatát.
No: 1549
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:24:19
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

7
1
7

46,66%
6,67%
46,67%

46,66%
6,67%
46,67%

15

100.00%

100,00%

0

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

0

0,00%

15

100.00%

255/2013. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. folyószámla hitelkeret felvételéhez való hozzájárulás megadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a Halasi
Városgazda Zrt. folyószámla hitelkeret felvételéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A határozati javaslat II. pontjának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1550
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:24:41
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
1
0

93,33%
6,67%
0,00%

93,33%
6,67%
0,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

256/2013. Kth.
A Halas-T Kft. folyószámla hitelkeret felvételéhez való hozzájárulás megadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Halas-T Kft. részére maximum 20 millió Ft összegig, a legkedvezőbb feltételekkel
történő hitelkeret megnyitásához, a likviditásában bekövetkezett átmeneti nehézségek
áthidalására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Halas-T Kft. részére történő hitelkeret visszafizetésének biztosítékául a mellékletben
felsorolt ingatlanokra történő jelzálogjog bejegyzéséhez
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
10 Új napirendi pont 15:25:03

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak választása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A bizottság döntését, mint határozati javaslatot a testület elé terjeszti.
Kérdések 15:26:03
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

51

Javaslatot tesz Pajor Kálmán és Nagy Péter képviselő személyére.
Gyovai István polgármester:
A bizottság 3 főből áll, dr. Skribanek Zoltán képviselő most 2 főre tett javaslatot. A bizottság
elfogadta azokat a személyeket, akik eddig is teljesítették ezt a feladatot. Az a kérdés, hogy a
két új fő kinek a helyébe lép.
Nagy Péter képviselő nyilatkozatban elfogadta a jelöltséget. Amint látja, Pajor Kálmán
képviselő is elfogadta a jelölést.
Nagy Róbert képviselő: (Ügyrendi)
Azt javasolja, hogy akikre javaslatot nyújtottak be, azoknak a nevét szavaztassa meg
Polgármester úr.
Gyovai István polgármester:
Az fog történni, mindig így szokták csinálni. Két fő vállalta.
Jekő Attila képviselő:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő akkor mégsem következetes, mert az előbb azt mondta, hogy
azért volt probléma, mert a bizottság nem tárgyalta. Ezt az a bizottság is tárgyalta, aminek
Képviselő úr is tárgyalta és ott az a konszenzus született minden fél részéről, hogy a jelenlegi
bizottság vigye tovább a munkát. Ez nem azért született, mert olyan rendkívül nagy
kvalitásokkal rendelkező emberek ülnek, hanem azért, mert akkora helyzeti előnye van ennek
a három embernek, hogy ezer éve benne van ebben a dologban. Még az átalakítástól kezdték
el ezt a dolgot. Ezért született meg ez a javaslat. Mindenki tudja, hogy ez egy nagyon
bonyolult ügy. Nem volt egyszerű megérteni. Azt gondolja, hogy közepesen értelmes embernek
tartja magát, de nem volt egyszerű átrágni ezt az egész történetet. Ezért gondolták úgy, hogy
vigye tovább ez a három ember. A maga részéről egy új felállású bizottságban nem kíván részt
venni. Megint az elejéről kezdve az egész dolgot, nulláról elindulva, az összes ügyet átvéve,
elmagyarázva, véleménye szerint erre semmi szükség nincsen. Egy jól, szakmai alapon
működő bizottságot teljesen felesleges megbontani. Okafogyottnak tartja, hogy tovább benne
legyen. Az újak, akik belekerülnek, teljesen más szempontból, más tudással fogják ezt az
egészet elkezdeni. Jó munkát kíván nekik, de ő egy másik felállású bizottságban nem szeretne
részt venni.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Azt szeretné bejelenteni, hogy nem vállalja a jelölést.

Máté Lajos képviselő:
Tekintettel arra, hogy a korábbi felügyelő bizottságot egy viszonylag rövid idejű
megbízatással ruházta fel a képviselő-testület, s már lejárt a mandátuma, valamint ő már a
Városgazda Zrt. felügyelő bizottságában is benne van, ő sem vállalna ebben a bizottságban

52

szerepet. Arra gondolt, hogy további egy emberrel ki kellene bővíteni dr. Skribanek Zoltán
képviselő javaslatát, s egy teljesen új felügyelő bizottsággal elindulni.
Gyovai István polgármester:
Pillanatnyilag kettő felügyelő bizottsági tagnál járnak. Pajor Kálmán és Nagy Péter képviselő
urak friss erőként fogják a valóban meglehetősen bonyolult cég ügyeit ellenőrizni.
Kéri a jelenlévőket, hogy tegyenek még egy javaslatot. Kicsit összekavarodott most a rendszer
az eddigiekhez képest.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Sajnálja, hogy Jekő Képviselő úr nem vállalta, mert az elképzelés az volt, hogy ő benne
marad. Nem tudja, hogy véglegesnek tekinthető?
Jekő Attila képviselő:
Igen. Volt egy konszenzus, ami felrúgásra került. Innentől kezdve okafogyottá vált a dolog. Ez
két napja történt.
Gyovai István polgármester:
Kérné, hogy jelentkezzenek hozzászóláshoz.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ebben az esetben harmadik tagnak a felügyelő bizottságba Dózsa Tamás Károly képviselőt
javasolja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy nyilatkozattal rendelkezik-e. Szóban is
elegendő.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Most látja és hallja. Miután ilyen kurta, furcsa helyzet alakult ki, ami talán még sohasem a
város életében, hogy egy perc alatt más történt, úgy gondolja, hogy oldják meg a helyzetet,
ezért vállalja. Aztán majd látják, hogy mire jutnak.
Gyovai István polgármester:
Köszöni a képviselő-testület nevében.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Annyit szeretne hozzátenni, hogy az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottságban arról volt szó,
hogy ott is megtették a javaslatokat más személyekre, csak felmerült az a gondolat, hogy
maradjon a régi társulat. Ők már régóta foglalkoznak ezzel a témával. Azt mondták erre, hogy
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rendben van, egyelőre maradjon, de megkérdezik őket, hogy vállalják-e. Ez a kérdezés
megtörtént. Korrekten jelezték, hogy nem. Eleve lejárt május 31-én a mandátumuk. Miután azt
mondták, hogy nem vállalják, így hoztak elő másik két nevet, akik viszont elvállalják. Nem volt
végleges a bizottság döntése, ott is jelezték, hogy megkérdezik, a régi tagok közül kik
szeretnék ezt a munkát tovább végezni. Ketten azt mondták, hogy nem.
Gyovai István polgármester:
Az előzetes javaslatok alapján, a megbízás elvállalásáról szóló nyilatkozatok után felsorolná
a javasolt neveket. Ezzel együtt kéri, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselőtestület. Nagy Péter, Pajor Kálmán és Dózsa Tamás Károly képviselő úr a három javasolt
felügyelő bizottsági tag. Ezzel együtt kéri a határozati javaslatot elfogadni.
Az három jelölt képviselő bejelentette érintettségét.
Gyovai István polgármester:
Arról kéri a képviselők szavazatát, hogy az érintett képviselők saját ügyükben
szavazhassanak-e?
No: 1551
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Távol
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:34:54
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
1
0

92,86%
7,14%
0,00%

86,66%
6,67%
0,00%

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy az érintettek részt vehetnek a szavazásban.
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Fülöp Róbert alpolgármester: (Ügyrendi)
Annyi kimaradt az előterjesztésből, hogy 2013. május 31-ig volt megbízva az előző felügyelő
bizottság, viszont az elmúlt három hónapban is folytatták a munkát annak ellenére, hogy nem
lett új felügyelő bizottság kijelölve. Olyan módosító javaslatot szeretne kérni a testülettől,
hogy szeptember 30-ig hosszabbítsa meg az előző felügyelő bizottság mandátumát, hogy ez az
időszak korrektül lezáródhasson, s ne legyen lyuk a felügyelő bizottság munkájában.
Gyovai István polgármester:
Ezt a módosító indítványt a határozati javaslat részének tekinti, de kéri pontosabban
megfogalmazni. A lényeg az, hogy május 31-től szeptember 30-ig a korábbi tagok kapják a
felügyelő bizottsági tagságot változatlan paraméterekkel.
A most elhatározottak alapján kérik a határozati javaslatot elfogadni mindazon tételekkel,
amelyek az utcanévváltozások kapcsán érvényesítésre kerülnek a cég irataiban.
Halász Balázs képviselő: (Ügyrendi)
A májustól idáig hozott felügyelő bizottsági döntések jogerősek? Jól működött eddig?
Dolgoztak állítólag, pedig május 31-én lejárt a mandátumuk.
Gyovai István polgármester:
Nyilvánvaló, hogy a cégiratokat nem megfelelő időben kezelő személy volt a probléma
okozója. Egy felügyelő bizottsági ülésen vett részt azóta. Havi rendszerességgel, vagy
sűrűbben is ülésezett, tehát a munkáját végezte anélkül, hogy tudatában lett volna annak,
hogy már nem tag. Egy helyreigazításnak tekinti jogilag. Határozatot nem hozta Ügyvezető úr
tájékoztatása szerint.
A módosítás figyelembevételével a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1552
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Távol
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:38:36
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
2

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

257/2013. Kth.
A Halas-T Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak választása
Határozat
1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALAS-T Kft. Felügyelő
Bizottsági tagjaivá 2013. május 31.-2013. szeptember 30. napjáig az alábbi
személyeket választja meg:
1. Fülöp Róbert (6400 Kiskunhalas,Kossuth u. 27.)
2. Jekő Attila (6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 6.)
3. Máté Lajos (6400 Kiskunhalas, Pandúr u. 2.)
2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALAS-T Kft. Felügyelő
Bizottsági tagjaivá 2013. október 1.-2018. május 31. napjáig az alábbi személyeket
választja meg:
1. Dózsa Tamás Károly (6400 Kiskunhalas, Csillag u. 17.)
2. Nagy Péter (6400 Kiskunhalas, Szent István u. 2/a)
3. Pajor Kálmán (6400 Kiskunhalas,Dózsa Gy. u. 1.)
3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-T Kft. Alapító
Okiratának 10.1 pontjában a „Garbai S. u 4/C. III/9.” szövegrész helyébe „Thúry
József utca 4/C. III/9.” szövegrész lép a Képviselő-testület 120/2013. Kth számú
közterületek elnevezésének felülvizsgálata tárgyában hozott határozata alapján.
4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 1. és 2.
pontban foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalt Halas-T Kft. Alapító Okiratát,
valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Halas-T Kft.
ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága felé járjon el
az Alapító Okirat változásának bejegyzése érdekében.
6) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottsági
tagok tiszteletdíját a következőképpen állapítja meg:
1. Felügyelő bizottság elnöke: 18.000,-Ft
2. Felügyelő bizottság tagja : 12.000,-Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

56

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezető
megválasztott tisztségviselők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
11 Új napirendi pont 15:38:47

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazási
szabályzatának módosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:39:16
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szabályzat módosításának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1553
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:39:30
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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Határozat:
258/2013. Kth.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának
módosítása
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2012.Kth számú
határozattal elfogadott „VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JAVADALMAZÁSÁRÓL
SZABÁLYZAT” 2.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.1 A szabályzat hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaságaira (továbbiakban: gazdasági társaságok), melyek a
következők:
-Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
-Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.
- Halas-T Kft.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 180/2012.Kth számú
határozattal elfogadott, jelen határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt „VEZETŐ
TISZTSÉGET BETÖLTŐK JAVADALMAZÁSÁRÓL SZABÁLYZAT”-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző
Halas-T Kft. ügyvezetője
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Flösser Tamás Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
12 Új napirendi pont 15:39:36

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
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Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság javaslatát tekinti alapnak. Amennyiben módosító
indítvány nincs, ezt fogja megszavaztatni.
Kérdések 15:40:03
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A közelmúltban részt vett Pécsett egy hungarikumokkal és értéktárral foglalkozó konferencián
Lezsák Sándor meghívására, aki tulajdonképpen ötletgazdája ennek a hungarikum
törvénynek. A pécsi értéktár vezetője, önkormányzati képvisel ismertette, hogy meddig jutottak
el ezen a téren, s rendkívül impozáns felsorolás volt ez. Eredményeket értek el és célokat
tűztek ki. Mindenképpen fontos területnek tartja az értéktár megvalósítását Halason is, mert
nekik is vannak olyan helyi értékeik, amelyeket mindenképpen fel kell tárniuk.
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat B) változatának
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1554
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:41:23
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

259/2013. Kth.
A Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozása
59

Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (1) bekezdésében,
és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján élni kíván a
települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szabályzatára
vonatkozó előterjesztést a 2013. novemberi ülésre készítse elő.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a döntésről a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013 (IV. 16.) Kormányrendelet 2.§ (3) bekezdésének megfelelően a döntést
követő 30 napon belül tájékoztassa a megyei közgyűlés elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző,
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
13 Új napirendi pont 15:41:40

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatás pályázati
felhívásának elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Több alkalommal történt már az elmúlt hónapokban ezzel kapcsolatban döntés. Most értek
oda, hogy törvényi kötelezettség alapján elindítsák ezt a folyamatot.

Baics Tamás környezetvédelmi referens:
Egy kiegészítése lenne. A határozati javaslat 3. pontjában egy elírás történt. A pályázat
kiírását nem 2014. október 20. napjáig fogadják el, hanem 2013. október 20-ig.
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Kérdések 15:42:38
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1555
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:42:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

260/2013. Kth.
A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatás pályázati felhívásának elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletében szereplő pályázati felhívást.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§ (4) bekezdésére, felkéri a jegyzőt, hogy a
pályázati felhívást a jogszabályban foglaltaknak megfelelően tegye közzé.
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Kiskunhalas város
közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatás ellátása tárgyban indított pályázati eljáráshoz a pályázati kiírást 2013. október
20. napjáig fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Baics Tamás környezetvédelmi referens
Nagy Róbert Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
14 Új napirendi pont 15:43:09

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Filmszínház üzemeltetésére kötött közszolgáltatási megállapodás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:43:26
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. A korábban megállapított feltételek alapján kötnek
közszolgáltatási szerződést a filmszínház új üzemeltetőjével. A határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1556
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:43:46
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

261/2013. Kth.
A Filmszínház üzemeltetésére kötött közszolgáltatási megállapodás
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Cinema Szeged Kft.-vel a Filmszínház
működtetésére, jelen előterjesztés mellékletében lévő Közszolgáltatási Szerződést jóváhagyja,
s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kószó János Cinema Szeged Kft. ügyvezető
Flösser Tamás Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft ügyvezetője
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
15 Új napirendi pont 15:43:52

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi Konduktív
Óvoda és Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés tárgyában kötött megállapodás
elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető:
Javasolná, hogy a határozati javaslat mindkét pontját fogadják el, tekintettel arra, hogy ez az
előterjesztés már volt egyszer. Az e tárgyban hozott képviselő-testületi döntést hatályon kívül
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kell helyezni, amennyiben az 1. pontot elfogadja a képviselő-testület.
Kérdések 15:44:45
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat mindkét pontjának elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
No: 1557
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Távol
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:44:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

262/2013. Kth.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és
Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés tárgyában kötött megállapodás elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és
Kollégiumban a gyermek és tanulói étkezetés tárgyában a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő jelen előterjesztés mellékleteként csatolt
megállapodást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a 170/2013. Kth. sz .
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határozatát
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Vágó Ferencné igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Csendes Ildikó, a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete vezetője
Kató Ilona igazgató, Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
16 Új napirendi pont 15:45:05

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Dr. Bay Miklós és Dr. Bay Éva által adományozandó képzőművészeti
gyűjtemény elfogadása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az elmúlt években ez a kérdés már több alkalommal felmerült. Az elmúlt napokban
Osztályvezető úr tárgyalt a Bay-gyűjtemény képviselőjével, részükről nincs akadálya ennek a
dolognak.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntésének értelmében
felvette a kapcsolatot dr. Bay Miklós úrral. Javaslatot tett a megállapodás tervezet
módosítására. A 2.2. pontjához a következő mondatot illesztenék be: Kedvezményezett a 2.sz.
melléklettel azonos műszaki tartalommal az új épületszárnyat a Múzeum melletti Kiskunhalas,
Köztársaság u. 4.sz. alatti 4651 helyrajzi számú ingatlanon is kialakíthatja. Kedvezményezett
kijelenti, hogy a Kiskunhalas, Köztársaság u. 4.sz. alatti (hrsz: 4651) ingatlan felett
korlátozástól mentesen rendelkezik.
Ezt a javaslatot dr. Bay Miklós elfogadta, sőt örült is neki, erről tájékoztatta emailben. Nincs
semmi akadálya, hogy ezzel kiegészüljön a megállapodás tervezet 2.2 pontja.
Gyovai István polgármester:
Maga is az előterjesztés részének tekinti, s kéri, hogy a képviselő-testület ezzel együtt fogadja
el a megállapodás tervezetet.
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Kérdések 15:47:12
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
Csak néhány mondattal szeretne utalni arra, hogy akik nem voltak ott a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén, azok is értsék, hogy miről
van szó. Ő vetette fel, hogy amennyiben a múzeumkertben a jelenlegi épületszárnyat bővítenék
tovább a bank irányába, akkor gyakorlatilag eltűnne a múzeumkert. Ehelyett felvette, hogy a
múzeumtól délre lévő, önkormányzati tulajdonú építmény és udvar talán igénybe vehető lenne
a múzeum bővítésére úgy, hogy nem teljesen tennék tönkre a múzeumkertet. Kérte, hogy egy
B) változat is készüljön az építészeti tervbe. Majd a későbbiekben döntenek, hogy melyik
változat valósuljon meg. Emiatt van ez a kis változás a gyűjtemény elhelyezésével
kapcsolatban.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Pontosan nem emlékszik, de néhány hónappal
ezelőtt volt az az alkalom, amikor a Bay család, dr. Bay Éva és dr. Bay Miklós felajánlása
alapján elindította azt a folyamatot, hogy a felajánlatott, mintegy 400 millió Ft értékű
festményeket befogadja a városuk az adományozók kívánságának megfelelően. Ez a kívánság,
illetve a megállapodást kötő felek közötti biztosítékok vannak az előttük lévő megállapodás
tervezetben. Az előzőek alapján, személyes tárgyalások alapján úgy véli, hogy az
adományozók számára Kiskunhalas városa olyan körülményeket fog és kíván biztosítani, ami
a gyűjtemények szempontjából egy méltó helyszínt fog eredményezni. Kiskunhalas városa
ezzel a kulturális értékkel is gyarapodva gazdagabban tudja fogadni az ide látogatókat, s a
város lakosságának is be tudja mutatni mindazon értékeket, amelyeket dr. Bay Miklós, dr. Bay
Éva és Szakál Aurél jóvoltából Európa lakossága láthatott.
Bízik benne, hogy ez a szerződéstervezet a mai alkalommal elfogadásra kerül. A határozati
javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1558
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:50:24
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

263/2013. Kth.
Dr. Bay Miklós és Dr. Bay Éva által adományozandó képzőművészeti gyűjtemény elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Bay Miklós és Dr. Bay Éva által
adományozandó gyűjteményre vonatkozó jelen előterjesztés mellékleteként szereplő „
Adományozási szerződés és kötelezettségvállalás közérdekű célra” megállapodást és
mellékleteit. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás. aláírására, melynek feltétele az
MNV Zrt., mint az állami tulajdon tulajdonosi jogkör gyakorlójának,
hozzájáruló
nyilatkozata.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésben foglalt kötelezettségek
megvalósítására, a megvalósításhoz szükséges Képviselő-testületi döntések előkészítésére,
előterjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Bay Miklós
Dr. Bay Éva
Szakál Aurél múzeumigazgató
Dr. Mezei János ügyvéd
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető általa:
MNV Zrt. Budapest
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

17 Új napirendi pont 15:50:32
17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az intézményi státuszszámok módosítása
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Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető:
Egy kisebb módosításra tenne javaslatot. A három óvodai igazgatóság vonatkozásában a
köznevelési törvény 2. számú mellékletének megfelelően javasolja a technikai dolgozók számát
1-gyel csökkenteni és a nevelő-oktató munkát segítők számát 1-gyel növelni. Ez nem növeli a
státuszszámokat, de ezzel az eddig technikai dolgozóként működő óvodatitkárok átkerülnének
a nevelő-oktató munkát segítő munkakörökbe, amit a köznevelési törvény 2. számú melléklete
is leír. Így finanszírozott státuszokká válnak, tehát állami normatíva vonatkozna az
alkalmazásukra.
Kérdések 15:51:37
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és kiegészítéssel együtt a határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1559
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:51:52
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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264/2013. Kth.
Az intézményi státuszszámok módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
engedélyezett létszámkereteit az alábbiak szerint határozza meg 2013. november 1-jei
hatállyal.
INTÉZMÉNY

2013. 11.01

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák

43

Pedagógus státusz

24,5

Nevelő-oktató munkát segítők

16,5

Technikai dolgozók

2

Százszorszép Óvodák

32

Pedagógus státusz

18

Nevelő-oktató munkát segítők

12,5

Technikai dolgozók

1,5

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda

67

Pedagógus státusz

38

Nevelő-oktató munkát segítők

24,5

Technikai dolgozók

4,5

Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete

121

Védőnői hálózat

19,25

Gazdaság iroda

13

Konyha

24

Mosoda

2

Sportiroda

1

Technikai dolgozók

61,75

Bernáth Lajos Kollégium
Bibó István Gimnázium
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Felsővárosi Általános Iskola
Kertvárosi Általános Iskola
Kiskunhalasi Általános Iskola Előkészítő
Szakiskola és nevelési Tanácsadó
Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Martonosi Pál Városi Könyvtár

7,5
16
6,5
13
9,75
6
3
13

Szakalkalmazott

13
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Thorma János Múzeum

7,75

Szakalkalmazott

5,75

Technikai

2

Városi Bölcsőde

17

Szakalkalmazott

13

Technikai

4

MINDÖSSZESEN

300,75

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 167/2013. Kth.sz. határozatát 2013. október 31-ei
nappal hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Mészáros Ágnes intézményi referens
Csendes Ildikó igazgató, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4.
Százszorszép Óvodák Vasút u. 2.
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17.
Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szövetség tér 11.
Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2.
Városi Bölcsőde, Május 1. tér 3/a
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
18 Új napirendi pont 15:51:59

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A vezetői pótlékok mértékének megállapítása óvodákban
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 15:52:26
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a vezetői pótlékok elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1560
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:52:38
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

265/2013. Kth.
A vezetői pótlékok mértékének megállapítása óvodákban
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott köznevelési
intézményekben 2013, szeptember 1-jei hatállyal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8.sz. melléklete szerint megállapított pótlékokat az alábbiak szerint
finanszírozza:
Pótlék megnevezése

Pótlék mértéke az illetményalap Pótlék mértéke (Ft/hó)
százalékában

Intézményvezetői

40%

61.858 Ft.

Intézményvezető- helyettes

30%

46.393 Ft.

Tagintézmény vezető

20%

30.929 Ft.

Munkaközösség-vezető

5%

7.732 Ft.

Határidő: azonnal
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Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Csendes Ildikó, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete vezetője
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4.
Százszorszép Óvodák Vasút u. 2.
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
19 Új napirendi pont 15:52:44

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzat képviselőjének delegálása az intézményi tanácsokba
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A bizottság döntését az előterjesztés részének tekinti.
Kérdések 15:53:57
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1561
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:54:33
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

266/2013. Kth.
Az önkormányzat képviselőjének delegálása az intézményi tanácsokba
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
73.§. (3)-(4) bekezdése alapján létrehozandó intézményi tanácsba az önkormányzat területén
működő iskolákba az alábbi személyeket delegálja:
Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolába: Fülöp Róbert alpolgármester
Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumba: Jekő Attila képviselő
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolába: Halász Balázs képviselő
Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskolába: Váradi Krisztián képviselő
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolába: Nagy Róbert képviselő
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájába: Jerémiás Béláné
képviselő
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolába: Dr. Skribanek Zoltán képviselő
Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvodába: Pajor Kálmán képviselő
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumába: Máté Lajos képviselő
Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumába: Hunyadi Péter
képviselő
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola, Köztársaság u. 17.
Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, Szász K. u.21.
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola, Fazekas M. u. 1.
Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola, Szabadság tér 6.
Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, Nyírfa u. 25.
Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolája, Köztársaság u. 9.
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola, Kossuth u. 39.
Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Áchim A. u. 1.
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma, Kossuth u. 14.
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Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kazinczy u. 5.
Megválasztott tisztségviselők
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
20 Új napirendi pont 15:54:41

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének javítása céljára beérkezett
pályázatok elbírálása, döntés a vissza nem térítendő támogatás elnyeréséről
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:55:13
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1562
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:55:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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Határozat:
267/2013. Kth.
Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének javítása céljára beérkezett pályázatok
elbírálása, döntés a vissza nem térítendő támogatás elnyeréséről
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatásban részesíti1. Sóstó Fürdő Idegenforgalmi Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 28.)
- minőségi szolgáltatás fejlesztése címen - 61.750,- Ft bruttó összegben
2. Gazsó Béláné – Betti Motel (6400 Kiskunhalas, Brázay K. u. 4.)
- meglévő infrastruktúra felújítása címen – 145.800,- Ft bruttó összegben
3. Halasthermál Kft. (6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.)
- meglévő infrastruktúra bővítése, felújítása - 412.750,- Ft bruttó összegben
- új szolgáltatás bevezetése címen – 1.625.600,- Ft bruttó összegben
-egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Sóstó Fürdő Idegenforgalmi Kft., Kőrösi út 28.
Gazsó Béláné – Betti Motel, Brázay K. u. 4.
Halasthermál Kft. , Nagy Szeder I. u. 1.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
A képviselő-testület egy korábbi döntése alapján egy olyan alapot képezett az idegenforgalmi
adóból, amit a különböző vendéglátóhelyek saját fejlesztésükre pályázat formájában
igényelhettek. Most három különböző vendéglátó vállalkozás számára döntött a képviselőtestület pályázati támogatások odaítéléséről. Felolvassa a határozatot, mert ezzel biztatják a
többi vállalkozást is nemcsak a pályázat benyújtására, hanem az idegenforgalmi adó minél
nagyobb befizetésére is. Annál nagyobb az alapja a pályázatnak.

21 Új napirendi pont 15:57:09
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Az Ipari Park pályázati rendszerének, értékesítésének felülvizsgálata
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1563
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 15:57:44
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

268/2013. Kth.
Az Ipari Park pályázati rendszerének, értékesítésének felülvizsgálata
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete egyetért a foglalkoztatás
bővítés és beruházás ösztönző támogatására létrehozandó pályázati rendszer
elképzeléssel. A rendszer kidolgozására felkéri a Hivatalt, a témában készüljön
előterjesztés, melynek benyújtására a határidő a következő – 2014-es –
költségvetés tárgyalása, vagyis várhatóan a 2014. februári rendes testületi ülésre.
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy
a rendezési terv ipari parkra vonatkozó módosítását készítse elő, kérjen részletes
ajánlatot, ütemezést, és a következő rendes testületi ülésre terjessze be a
módosítási eljárást megalapozó fejlesztési döntést.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felkéri a Városgazda
Zrt. vezetőjét, hogy mint az ipari park vagyonkezelője, keressen olyan szakmai
befektetőket, irányítókat, akiknek a menedzselésében a terület értékesítési volumen,
növekedése várható. Határidő: 2013.12.31. Amennyiben nem találnak megfelelő
partnert, a munkacsoport a meglévő koncepció felülvizsgálatával előterjesztést
készít a 2014. első rendes testületi ülésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
Tóth Péter főépítész
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
22 Új napirendi pont 15:57:55

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Orvosi rendelők megvásárlása ügyeleti ellátás céljából
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Röviden szeretné felvezetni a témát. Szinte minden évben volt olyan problémás helyzet, amikor
különböző orvosi rendelők elhelyezése okozott problémát az önkormányzat számára.
Különböző bérletekben tudták jellemzően elhelyezni őket. Azt kell mondania, hogy azóta is
nagyon szépen működnek. Jelen esetben az év elejétől keletkezett az a probléma, hogy a
kórházi felújítások kapcsán a kórház részéről egyértelmű nyilatkozatot kaptak, hogy az orvosi
ügyeleteik számára a kórház nem tud tovább helyet biztosítani. Ennek többféle oka volt,
többek között a jelenleg zajló rekonstrukciós munkálatok is. Kénytelenek voltak az akkor
megszűnés előtt lévő bérleti szerződés után a Pingvin Patika helyszínét figyelembe venni, mint
új helyszínt az ügyeleti helyiségek számára. Mindenki emlékszik arra a több hónapig tartó
folyamatra, aminek során végülis a Pingvin Patika egy jelentős összeggel megvásárolta a
jelenlegi működési területét. Ehhez az kellett, hogy a kórház részéről rögzítsék azt a
szándékot, miszerint a gyermekorvosi ügyeleti helyiség továbbra is helyben maradhat. Ez volt
valamikor a nyár elején. Ezt követően a képviselő-testület felhatalmazást adott arra, hogy
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további tárgyalásokat folytassanak a kórházzal annak érdekében, hogy lehetőleg a kórház
ingatlanán belül működjön tovább minden orvosi ügyeleti helyiség. Ezek a tárgyalások
lényegében a nyár folyamán zajlottak le. Azt kell mondania, hogy ebben az időszakban, egy jó
hónappal ezelőtt kapták az értesítést a kórházat fenntartó GYEMSZI részéről, miszerint az
önkormányzat által a kórház ingatlanáról leválasztott ingatlanrészeket saját tulajdonának
tekinti. Ez felvetett jó néhány kérdést azzal kapcsolatban, hogyan fogják tudni tovább
működtetni az orvosi ügyelet helyiségeket. Felmerült az, hogy az új fenntartó jelentősebb
bérleti díjat fog meghatározni. Önmagában az a tétel, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő, kizárólag önkormányzati célokat szolgáló például Magyar utcai Óvoda, fogorvosi
rendelő, a korábbi Pető Intézet épülete, vagy a Református Egyház által bérelt és működtetett
intézménynek a területe hogyan fog tovább működni. Ez a döntés már a földhivataltól érkezett,
azzal, hogy 30 napos határidővel a döntés ellen fellebbezhetnek. Mint az elmúlt hetekben több
alkalommal, most is azt mondja, hogy az iratok készen állnak, holnapi nappal fogja aláírni,
hétfői határidővel fogják benyújtani a fellebbezést az állami döntés ellen. Kiskunhalas város
érdeke az, akár az óvodáról , akár a fogászati rendelőről, akár a kunfehértói üdülőről, amihez
a kórháznak jogilag semmi köze nem volt soha, hogy ezekhez az ingatlanokhoz az
önkormányzat továbbra is ragaszkodjon, megőrizze. A fellebbezés várhatóan jövő hét hétfőn
fog befutni a földhivatalhoz. Ha ez nem lesz eredményes, mert jogi elemzők szerint a jelenleg
érvényes törvények alapján várhatóan csak részleges eredményt fognak elérni, a maga
részéről azt fogja javasolni a képviselő-testületnek, hogy indítsanak pert a saját ingatlanjaik
visszaszerzése érdekében.
Ez volt egy tényező a nyár folyamán, ami meglehetősen bizonytalanná tette a helyzetet a
további működtetés kapcsán. Keletkezett június végével egy helyzet a kórházzal szemben. A
kórház június végén egy rezsiszámlát nyújtott be az elmúlt félévben az ügyeleti helyiségek
működésével kapcsolatban. Mindenki tudja azt, hogy az elmúlt évtizedek alatt az ügyeleti
helyiségek a kórház jelenlegi helyszínén működtek egyetlen fillér bérleti díj és rezsiköltség
nélkül. Az önkormányzatnak ilyenfajta fizetési kötelezettsége nem volt. Ez is meglepő volt
számukra, bár a kórház korábban jelezte ezt az igényét. Nem zárkóztak el előle. Mindenféle
megállapodás nélkül történt ennek a számlának a benyújtása, ami az előterjesztéssel szemben
nem 800 ezer Ft, hanem 1.036.000,- Ft mértékű féléves rezsiköltség vonatkozásában. Ezt a
maguk részéről a hivatal hozzáértő dolgozóival vitatták. A 2-3 héttel ezelőtti levél kapcsán a
kórház azt helyezte kilátásba, hogy amennyiben nem fizetik ki az általa benyújtott számlát,
akkor a gyermekorvosi ügyeletnek sem kívánja tovább a helyszínt biztosítani. Ebben a
tudatban kellett körülnézniük a kiskunhalasi ingatlanpiacon annak érdekében, hogy az
ügyeleti helyiségek elhelyezéséről gondoskodni tudjanak. A Polgármesteri Hivatal dolgozói,
illetve több külső felkért közreműködő 20-30 ingatlant néztek meg. Ennek eredményeként egy
olyan ingatlan került a látókörükbe, amit fél évvel ezelőtt már a Pingvin Patika is javasolt.
Annak idején itt a testületi ülésen, ha emlékeznek rá, a patika ügyvezető igazgatója kilátásba
helyezte azt, ha az önkormányzat számára az megoldás, akkor ők maguk vásárolnak az orvosi
ügyeletek számára ingatlant. Ez az ingatlan, amit javasoltak, s vizsgálataik szerint a lehető
legrövidebb idő alatt beköltözhető, a Posta u. 1. szám alatti ingatlan. Ez szerepel az
előterjesztésben. Az ingatlan tulajdonosával történt alku alapján az értékbecslő által értékelt
25,5 millió Ft-os induló árról sikerült 3,5 millió Ft-ot lealkudni, ami azt jelenti, hogy 22 millió
Ft-os vételáron hajlandó ezt az ingatlant eladni.
A képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági üléseken mindkét bizottság tárgyalta a kérdést.
Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottságon emlékezete szerint többséggel elfogadták. A
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságon nem volt szerencséje
jelen lenni és meglehetősen nagy vita mellett végülis nem fogadta el a bizottság az
előterjesztést. A vitában olyan tételek is felmerültek, amelyek számára megdöbbentőek. A
HospInvest-es összefonódástól kezdve számos tétel felmerült, ami véleménye szerint rendkívül
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méltatlanná tette a vitát. Az előkészítés folyamán nyilván valamennyi kollégája a megfelelő
mélységben vizsgálta valamennyi helyszínt. A bizottsági viták során, különösen a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságon a témához méltatlan
megjegyzések, illetve feltételezések hangzottak el, amelyeknek egyértelműen semmilyen köze
nincs a valósághoz. Nem volt jelen, de tudja, mert a kollégái jelen voltak és hangfelvétel és
jegyzőkönyv is készült, s időnként bizonyos témákat át szokott tanulmányozni. Az elhangzottak
alapján és a jelentős ellenállás okán felül kellett vizsgálni az eddigi elképzeléseket. Romhányi
igazgató úrral a tegnapi nap reggelén folytatott beszélgetésük nyomán lényegében a
következő helyzet alakult ki. A kórház részéről Igazgató úr készségét fejezte ki, hogy
megállapodást fog kötni az önkormányzattal a rezsiköltségek vonatkozásában. A kórház
részéről nyitott a lehetőség, hogy rezsiköltség vonatkozásában megállapodást kössenek a
hozzáértő szakemberek részvételével. Amennyiben ez megtörténik, a maguk részéről nincs
semmilyen akadálya annak, hogy kifizessék az első félévi rezsiköltségeket. Ennek nyomán a
kórház hajlandó arra, hogy megállapodást kössön a gyermekorvosi ügyelet további helyben
tartásáról, ami egyébként is az eredeti céljuk volt. A maga részéről ezt örömmel fogadta.
Várhatóan a következő két hétben ezek a megállapodások meg fognak születni. A felnőttorvosi
ügyelet továbbra is működhet október 14. napjáig. Ez idő alatt a tízemeletes épületben
korábban működő rendelőben ideiglenes jelleggel – az ÁNTSZ csak ideiglenes jelleggel járul
hozzá, mert kicsi a hely- kialakítják a felnőttorvosi rendelőt. Ez azt jelenti, hogy ez év végéig a
felnőttorvosi ügyelet számára új helyszínt kell keresni, amit bízik benne, hogy meg is fognak
találni. Ezt a képviselő-testület is fogja természetesen tárgyalni. Mégha ideiglenesen is, de a
megoldás megszületett. Fenntartja azt, hogy a Posta utcai épület az összes ingatlan közül a
legjobb megoldás lett volna. Miután a kórházigazgató lehetővé tette azt, hogy a korábban
tervezett megállapodásaik megszülessenek, számára is ez a legkedvezőbb elfogadható
megoldás. Éppen emiatt, miután ismertette az előzményeket, visszavonja az előterjesztést.
23 Új napirendi pont 16:12:48
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kulturális út nevezetességeinek megjelöléséhez hozzájárulás
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Elfogadja a bizottság döntését és a határozati javaslat részének tekinti.
Kérdések 16:13:32
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Látják azt, hogy hova helyeznek el táblákat. Nagy bizalommal volt a testület felé a szerkesztő.
Tapasztalható, hogy ilyen gyorsan végzi a munkáját.
Gyovai István polgármester:
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Ez egy sok hónappal ezelőtt indult projekt. A gazdája a Thorma János Múzeum volt. A
bácskai és halasi kistérségek területén található különböző kulturális nevezetességek
összegyűjtése. Ahogy az elmúlt hónapokban több helyszínen, így Kiskunhalason is, illetve
valamennyi érintett településen az ezzel kapcsolatos kiállítások, előadások és számos esemény
történt. Ez a kiadvány ennek a projektnek a része. A projekt nyomán az egyes kulturális
emlékhelyeken táblákat kívánnak elhelyezni. Ehhez várják a képviselő-testület döntését.
Természetesen annak semmi akadálya sincs, hogy a következő félév során ez a lista tovább
bővüljön.
Hunyadi Péter képviselő:
A bizottsági ülésen elhangzott egy kérdésre válaszként Igazgató úr részéről, hogy a Három
Tavasz emlékműnek egy jelentős átértelmezése történt. Szeretné kérni, hogy ez a médiában
előbb-utóbb jelenjen meg. Szeretné idézni. Szabadság emlékmű a neve Magyar Hírnök
szoborral, a dicsőségre és a tragédiákra emlékeztető vitorlákkal.
Pajor Kálmán képviselő:
Az előterjesztés nem tartalmazza, hogy ez egy lezárt folyamat, s tulajdonképpen csak
tudomásul vehetik a felsorolást, változtatni most ezen nem lehet. Már a porspektusa is
kinyomtatásra került, ahog meg is kapták. Egy kicsit kész tények elé állította ez az
előterjesztés őket. Kizárólag a feltáblázásról van szó mindössze. Azért furcsállta a bizottsági
ülésen ezt az eljárást, mert általában a még meg nem valósult dolgokhoz szoktak döntési
anyagot kapni.
Gyovai István polgármester:
Nem az idejét akarja a Képviselő úrnak rabolni, csak tisztázni akarja a helyzetet. A Thorma
János Múzeum megyei működtetésben volt korábban. Akkor történt.
Pajor Kálmán képviselő:
Arról se nagyon tudnak, hogy a Három Tavasz emlékmű átértelmezésre került. Ki tette ezt és
mikor? A Semmelweis téri három vitorla eredetileg 1848-at mutatja. 1848 a legkisebb vitorla,
az 1919-es Tanácsköztársaság a középső, s a felszabadulás 1945. a legnagyobb vitorla
jelentése. Nem tudja, hogy fordítva van-e, de nem valószínű, hogy a felszabadulás volt a
legkisebb. Ő így tudja. Ha már ez bekerült, mégha átértelmezve is, úgy érzi, hogy a Nagy
Szeder István szobor is bekerülhetett volna ebbe a sorba, mert valószínűleg az is méltó arra,
hogy ilyen kulturális út része legyen. Reméli, hogy be is fog kerülni előbb-utóbb erre a listára.
Javasolta a bizottságon, hogy ez kerüljön bele.

Gyovai István polgármester:
Hallgassák meg a múzeum igazgatóját, hogy tisztába tegyék a dolgokat.
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója:

80

Halason ez a nagy emlékmű, a legnagyobb bronzszobor, másfél ember nagyságú bronzalak, s
elég színvonalas kompozíció, háttérben a betonvitorlákkal. Valószínűleg egy fontos dolog,
hogyan értelmezik. 1975. április 4-én lett felavatva. Nem véletlenül. Levelezést folytatott az
alkotóval, aki elmagyarázta neki, hogy 1975-ben nem kötötte senkinek az orrára, de a
legnagyobb vitorla az 1948-as, a középső az 1919-es, a legkisebb pedig a1945-ös. Mindenki
azt gondolta, hogy fordítva van. Ezt ő azzal tudja bizonyítani, hogy az 1948-as vitorla íve
kelet felé van. A másik két vitorla íve ellentétes irányban van. 1975-ben megalkotott valamit,
nem mondta annak, aki nem kérdezte. Ez így van. Kerényi József építész ezt kézírásos levélben
közölte vele, ami a múzeum adattárában megtalálható. Egyeztetett vele, hogy mit gondol ma a
művének az elnevezéséről. Azt hiszi, hogy ebbe a megoldásba bele lehet nyugodni. Javasolja,
hogy fogadják el. Most arról van szó, hogy melyik épületen milyen tábla legyen. Az is
kérdéses, hogy az emlékművön milyen tábla legyen. Szerinte ez egy megnyugtató megoldás
lenne.
Tóth Péter főépítész:
Felvetődött az, hogy egy megvalósult beruházásra kérnének utólag hozzájárulást. Ez
természetesen nem így van, hiszen az előterjesztés arról szól, hogy a kulturális út egyes
emlékhelyeire szeretne a projekt keretében az Igazgató úr táblát felhelyezni. Az előterjesztés
tárgya ezeknek a tábláknak a felhelyezése. Ezek még nem valósultak meg, hiszen ezek csak a
tulajdonosi hozzájárulás megadását követően helyeződhetnek fel.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1564
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:20:51
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

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

15

100.00%

269/2013. Kth.
Kulturális út nevezetességeinek megjelöléséhez hozzájárulás
Határozat
1. A Képviselő-testület támogatja, ezen felül a tulajdonában álló műtárgyak esetében
tulajdonosként hozzájárul, hogy a kiskunhalasi járás és az észak-bácskai körzet kulturális
értékeinek felmérését és bemutatását célzó projekt keretében az alábbi épületeken, szobrokon
és emlékműveken 30×42 illetve 10×12 cm méretű információs tábla kerüljön elhelyezésre.
1. Felsővárosi Általános Iskola
2. Baptista Templom és Hitéleti Központ
3. Régi református iskola
4. Kolozsváry - ház, ma Thorma János Múzeum
5. Takarékpénztár székház, ma bíróság – ügyészség
6. Úri kaszinó, ma művelődési ház
7. Szilády Áron Református Gimnázium
8. Régi református temető és sírkőkert
9. Csipkeház
10. Szent József Katolikus Általános Iskola
11. Árpád kori falu emlékműve
12. Kőkereszt feszület
13. Szabadság emlékmű, Magyar hírnök szobor. A dicsőségre és a tragédiákra
emlékeztető vitorlák
14. Halasi Vénusz szobor
15. Szégyenkő
16. Hősök szobra, I. világháborús emlékmű
17. Szilády Áron mellszobor
18. II. világháborús emlékmű
19. Országzászló emlékmű
20. 56-os emlékoszlop
21. Batthyány Lajos és aradi vértanúk emlékműve
22. Hild emlékoszlop
23. Thorma János mellszobor
24. Búsuló kuruc szobor
25. Női lovas szobor
26. Csipkevarró szobor
27. Madaras lány
28. Köteles Kálvária
29. Temetői kereszt
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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2. A Thorma János Múzeum igazgatója a Városi Főépítésszel közösen dolgozza ki a kulturális
út fejlesztésének irányát további emlékhelyek, nevezetességek bevonásával. Javaslatukat hat
hónapon belül terjesszék a képviselő-testület elé.
Határidő: 2014. március
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója, Köztársaság u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
24 Új napirendi pont 16:20:59

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Részletfizetési lehetőség biztosítása
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:21:10
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a részletfizetési lehetőség biztosításról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1565
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:21:26
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

Szavazott

15

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

270/2013. Kth.
Részletfizetési lehetőség biztosítása
Határozat
A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt Kiskunhalas 3654/B/1 hrsz, természetben az Ady
Endre u. 7. alatti ingatlan Sáriné Császár Anna, Kiskunhalas, Ady Endre u. 7. fsz. 1. alatti
vevő által fizetendő vételárának részletekben történő megfizetéséhez hozzájárul oly módon,
hogy vevő a vételár 460.000.-Ft-os részletét a szerződés aláírásával egyidejűleg, a vételár
fennmaradó részét 12 hónapon át egyenletesen, havi 37.500.-Ft-os részletekben köteles
megfizetni. A Képviselő-testület az ingatlant tulajdonjog-fenntartással értékesíti, vevő
tulajdonjoga a vételár teljes megfizetéséről kiadott igazolást követően jegyezhető be.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy vevő a vételár teljes kiegyenlítését megelőzően is az
épületen felújítási munkákat végezzen. Az elvégzett munkákat az adásvétel meghiúsulása
esetén sem fizeti meg az Önkormányzat.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Halasi Városgazda Zrt. általa: kérelmező
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
25 Új napirendi pont 16:21:32

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
végrehajtásáról

Beszámoló

a

lejárt

határidejű

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:25:17
Hozzászólások
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képviselő-testületi

határozatok

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Nagyvonalúnak érzi bizonyos esetekben a teljesítések végrehajtásáról szóló szövegrészeket,
mint például, hogy a Városgazda Zrt. részére 2013. évben biztosított időarányos részlet
folyósításáról 2013. május 31-ig intézkedjenek. Erről döntöttek. Úgy emlékszik, hogy a
Városgazda Zrt. az idei évben legelőször a várostól július vége felé kapott pénzt, tehát 7
hónap késéssel. Kétségtelen, hogy teljesült, csak később.
A Zrt.-nél maradva úgy emlékszik, hogy hozott a testület olyan döntéseket, amelyek elég rövid
intervallumú teljesítést írtak elő a városháza számára, de azok abszolút nem történtek meg.
Gyovai István polgármester:
Kéri, hogy Képviselő úr konkrétan mondja határozatszámot és annak a tartalmát.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Volt egy olyan döntésük, ahol 3-4 napos határidőt szabtak meg, hogy kapjon a Zrt. emlékei
szerint 40 millió Ft-ot. Ez nem történt meg.
Gyovai István polgármester:
Garantálja, hogy ilyen határozat nem volt.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Úgy emlékszik, hogy Nagy Péter képviselő úrnak volt egy ilyen indítványa.
Gyovai István polgármester:
Lehet, hogy volt ilyen indítvány, de ilyen határozat nem volt.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
El is fogadta a testület, úgy emlékszik.
Gyovai István polgármester:
Biztosan nem.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Összesen ennyi megjegyzése volt, hogy nagy vonalakban sok minden igaz abból, ami itt fel
van sorolva, de némi csúsztatás azért van benne.
Gyovai István polgármester:
Visszautasítja a véleményét, semmilyen csúsztatás nincs benne, s nem nagy vonalakban,
hanem az utolsó szóig a tények szerepelnek benne.
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Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Amire dr. Skribanek Zoltán képviselő utal, az 155/2013. Kth. számú határozat. Ezt júliusban
fogadta el a képviselő-testület, tehát nem május 31. előtt. Május 31-i lezárással folyósítsa a
kompenzációt, ami meg is történt. Nem két hónappal későbbi időpontról volt szó.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem évén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1566
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Tart.
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:25:28
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
0
6

60,00%
0,00%
40,00%

60,00%
0,00%
40,00%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

271/2013. Kth.
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
26 Új napirendi pont 16:25:40

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Tájékoztató a Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem
kerülő egyes döntések bizottsági kivizsgálásáról
Írásos előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Tájékoztatóról lévén szó, vita és kérdések nélkül dönt róla a képviselő-testület. A tájékoztató
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1567
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:26:17
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
3

80,00%
0,00%
20,00%

80,00%
0,00%
20,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta a tájékoztatót.
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27 Új napirendi pont 16:26:26
9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Széchenyi Programiroda irodahasználati kérelme
Írásos előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 16:27:18
Halász Balázs képviselő:
Érti, hogy ilyen irodát kell létrehozni. Először úgy kérte, hogy teljesen térítésmentesen.
Gondolja, hogy hosszas egyeztetés után azt a költséget vállalja, ami a fűtést, világítást jelenti.
Hány helyszínt néztek meg és hogyhogy csak ez az egy jó? Nem igaz, hogy nem találtak a
városban olyan helyiséget, ami nem ennyire frekventált helyen van. Tudják, hogyha a mozi
újraindul, lehet, hogy vállalkozók szívesen bérbe vették volna más célra. Reméli, hogy a
mozinak lesz forgalma, s az jövedelmező lett volna egy vállalkozásnak. Más helyszín szóba
jött-e egyáltalán?
Jekő Attila képviselő:
Ha lemondanak erről az ingatlanról, akkor mekkora a kieső bérleti díj mértéke?
Fülöp Róbert alpolgármester:
Nem tudták megmondani a Városgazda Zrt.-nél, hogy mikor volt utoljára az ingatlannak fél
évig folyamatosan bérlője. Mi a kieső? Szerinte 0 Ft. Ha nincs a bérlő, akkor az nulla. Tartják
az ingatlant, de nem történik semmi.
Véleménye szerint azt kell látni, hogy ennek a programirodának van létjogosultsága a
városban. Miért ilyen helyen kell lennie? Ez mindenkit érinteni fog, aki vállalkozik és
pályázatok közé bekerül. Ez a programiroda fogja segíteni a tájékozódást a pályázatok
dzsungelében. Itt is komoly forgalomra lehet majd számítani. Ha nézik a gazdasági vonalait,
akkor a parkolási díjak növekedésére kell számítani. Nemcsak Halasról, hanem más
településekről is érkezni fognak ebbe az irodába. Költeni fogják a városban a pénzt ennek
köszönhetően. Úgy gondolja, hogy ez egy alkalmas helyszín. Ha úgy gondolják, hogy másikat
keresnek, azért van benne a határozati javaslatban az a kiegészítés, hogy amennyiben másikat
szeretne az önkormányzat kijelölni, arra van lehetősége. Hasonló paraméterekkel rendelkező
irodát bármikor fel tudnak ajánlani. Lehet ezen változtatni. Ha akkora mértékű vállalkozás
jönne, amiről azt gondolnák, hogy nem tudják máshol elhelyezni, annak muszáj itt lennie.
Amíg ilyen a helyzet, addig meg tudják tenni ezt a lépést, hogy odaadják ezt az irodát. Egy
hivatali irodáról volt még szó, ami elég kicsi volt. Nem tűnt alkalmasnak a szervezet számára.

Gyovai István polgármester:
Határozottan emlékszik arra, hogy a korábban Alpolgármester úrral és Jegyző asszonnyal
tárgyalták ezt a témát, s a hivatal épületén belül a földszinten jelenleg üresen álló irodát
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ajánlották fel. Ebben akkor valamennyien egyet is értettek. Néhány nap elteltével viszont ez az
előterjesztés került eléjük. Alpolgármester úr az, aki ezeket a tárgyalásokat vitte. A kérelmező
véleménye alapján próbálta összefoglalni az előterjesztést, határozati javaslatot. Ennek
ellenére továbbra is azt mondja, hogy egy induló iroda esetében egy hivatalon belüli helyiség
nemcsak biztonságot, hanem mindenféle szolgáltatást (vizesblokk, őrző-védő szolgálat,
folyamatos ügyelet) is jelent. Különösen a pályázatokkal foglalkozó irodák esetében mindenki
nagyon jól tudja, hogy az uniós költségvetés vége felé járva a pályázatok mennyisége
lényegesen csökken. Legjobb esetben valamikor 2014. végén, vagy 2015. elején jelennek meg
nagyobb mennyiségben újabb pályázatok. A maga részéről kitart a korábbi vélemény mellett,
s módosító indítványként szeretné jelezni, hogy a hivatal épületében rendelkezésre álló irodát
biztosítsák a Széchenyi Programiroda számára.
Jekő Attila képviselő:
Az még nem hangzott el, de Polgármester úr már utalt rá, hogy a Széchenyi Programirodának
olyan szerepe lesz a következő pályázati ciklus kipályáztatásában, hogy van egy olyan
elképzelés, aminek Lázár úr az élharcosa, hogy államosítsák a pályázatíró és
projektmenedzsment piacot is, oly sok más terület mellett. A 100 millió Ft alatti pályázatokat
a Széchenyi Programiroda kezelné. Ez 2015-re lenne. A legoptimistább becslések szerint is
2014. őszénél előbb új pályázatok nem fognak kijönni. Jövő hét szerdán viszi be a Kormány
elé Lázár úr azt a javaslatot, hogy az állami cégek, önkormányzatok ne bízhassanak meg
magáncégeket pályázatírással. Ez egy tegnapi friss hír. Az ösztökélik őket, hogy mindenki
hivatalon belül alakítson ki pályázatírói csoportot, részleget. Ha ez így van, s összeáll egy
nagy állami konglomerátummá, mint sok más eddig liberalizált piac, akkor véleménye szerint
logikus egy helyen kezelni. Ha tényleg az van, hogy a hivatalnak is sokkal keményebben fel
kell készülnie, akkor logikus dolog, hogy a Széchenyi Programirodát is minél közelebb, tehát
a hivatalon belül próbálják elhelyezni. Ez az egyik érv, ami a Polgármester úr javaslata
mellett szól. A másik érv, hogy azt gondolja, ez egy frekventált ingatlant. A város elég jó
pontján fekszik, s fel fog még jobban értékelődni a mozi és a városközpont felújítása miatt.
Szívesebben látna kávézókat, cukrászdát, egyéb más szolgáltatást. Jelenleg Lukács László volt
országgyűlési képviselőnek, hiszen nem ő fog itt indulni, a volt irodája, amit nem tudja, hogy
milyen nagy elánnal használ. Szüreti programiroda van, ami szintén csak időlegesen működik.
Ez egy kihalt rész. Ha megint betelepítenek egy irodát, elveszítenek egy potenciális
lehetőséget, ami komoly vagyonvesztéssel jár a városnak. Amikor előtte arról beszélnek, hogy
miből, hogy térít vissza, s vegyen-e fel kölcsönt a Városgazda Zrt., akkor vegyék észre, hogy
most húzzák ki a bevételi oldalnak egy lábát, ami ellen Ügyvezető úr állandóan tiltakozni
szokott, hogy a bevételi lehetőséget ne vegyék el a cégtől. Most megint erre készülnek, hogy
elvesznek egy irodát, kiveszik abból a sorból, hogy ki lehessen adni.
Azt mindannyian tudják, hogyha az iroda oda berendezkedik, az ügyfelek megszokják, nem
hiszi, hogy onnantól kezdve nagyon mozogni fog. Ha jön egy bérlő, akkor elköszönnek tőle
stb. és más ingatlant ajánlanak fel, ebben ő nem hisz. Ezen dolgok miatt nagyon meg kellene
fontolni, hogy odaadják-e ezt irodának. Szívesen vette volna a régiós részleg vezetőjét, ha már
miatta változtattak a sorrenden, pár mondatban indokolja meg, hogy miért nem jó neki az a
helyiség, amit fel tudnak ajánlani, mért ragaszkodik ehhez. Érdekelte volna ez a dolog.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Úgy gondolja, hogy itt elsősorban azt kell látni ebben az előterjesztésben, hogy egy jó dolog
történik a városukban. A Széchenyi Programiroda feladata elsősorban az, hogy a
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vállalkozásoknak segítsen, de emellett a civil szervezeteknek is segít. Az egy nagyon komoly
dolog, hogy egy halasi vállalkozónak nem kell Bajára, vagy Kecskemétre mennie, ha
információkat akar megtudni valamilyen pályázati lehetőségről. Véleménye szerint ezt kell
elsősorban látni, hogy a halasi vállalkozások érdekében történik a városukban valami. Ezt
hiányolták is egyes képviselők felszólalásaikban. Most is egy példa, hogy történnek olyan
dolgok is a városban, amelyek a helyi vállalkozásokat erősíti, segíti őket abban, hogy
lehetőséghez jussanak. Ez egy közhasznú feladat. Az nyilvánvaló, hogy a helyszínt biztosítani
kell olyan formában, amit elvár az iroda. Az a biztosíték benne van az előterjesztésben, hogy
amennyiben úgy látja a testület, hogy valami olyan vállalkozásnak ki tudják adni ezt a
helyiséget, ami nagyon komoly bevételt fog a városnak hozni, akkor meg van rá a mód, hogy
egy helycserével ez megvalósuljon. .
Pajor Kálmán képviselő:
Ha ez az iroda bent kapna helyet az épületben, akkor is kellene neki fizetni rezsiköltséget.
Gyovai István polgármester:
Eltekintenek tőle, ez volt az eredeti megállapodás.
Pajor Kálmán képviselő:
Egy 17 m2-es irodáról van szó és érdekes módon azt senki nem kifogásolja, hogy ennek
sokszorosa működik médiairodaként, ami egy jól hasznosítható vendéglátóhely volt
valamikor. Ide akar valaki cukrászdát álmodni, holott egy jóval nagyobb helyiség le lett ebből
a célból annak idején véve. Lehet, hogy egy ilyen nagy épületbe eldugni egy ilyen irodát, amit
a környező településekről is keresni fognak, nem lenne célszerű. Egy kicsit a kirakatba kell
helyezni, hiszen könnyen elérhető helyiséget kell biztosítani megítélése szerint ennek az igen
fontos tevékenységnek, amit a vállalkozók örömmel fognak venni. Egy exponált helyen lévő
helyiségről van szó, amit mindenki könnyen elér.
Máté Lajos képviselő:
Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos feladata a városnak. Főleg a választások előtt
mindig, mindenki szokta hangsúlyozni, hogy helyzetbe kell hozni a vállalkozásokat, az
önkormányzatnak az a feladata, szerepe, hogy gazdasági és egyéb lehetőségeket próbáljon
teremteni, segítse a vállalkozásokat. Számtalanszor hangoztatták, hogy az önkormányzat nem
tud saját maga munkahelyeket teremteni, mert olyan gazdasági tevékenységet nem folytat, de
katalizátor tud lenni, segíteni tud. Ez egy kifejezetten ilyen szerepkört betöltő iroda lenne.
Gazdasági tevékenységet nem folytat, de katalizátor tud lenni, segíteni tud. Ez egy kifejezetten
ilyen szerepkört betöltő iroda lenne. Azt gondolja, hogy biztosan megfordult a fejükben. Egy
ilyen irodánál véleménye szerint elhanyagolható tényező, hogy biztosítják-e neki a közüzemi
díj mentes működést, vagy neki kell fizetnie. Arra gondolna, hogyha berakják az
önkormányzat egyik helyiségébe, vagy folyójára, akkor mindenki arra fog gondolni, hogy
biztosan az önkormányzatnak valamiféle irodája. Ha az önkormányzatra haragszik, s úgy
gondolja, hogy az önkormányzat eddig nem segített, akkor úgy gondolja, hogy ide sem jön be.
Ez az iroda független szeretne lenni. Azt gondolja, hogy nem szabadna az irodával szemben
megint barátságtalanul fellépni. Maximálisan támogatni kellene, mert gyanítja, hogy lenne
sok olyan város akár a megyében is, akik a kezüket-lábukat törnék azért, hogy menjen egy
ilyen iroda hozzájuk. Olyan dzsungel van a pályázatok területén. Lehet, hogyha a szocialisták
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átveszik, akkor megint parkokat fognak építeni és játszótereket, de most nem az a célkitűzés,
hanem azt hirdetik, hogy az EU-s pályázatok 60 %-át vállalkozások irányába próbálják majd
terelni. Rengeteg olyan pályázat lesz, amire a halasi embereknek, vállalkozásoknak is rá kell
mozdulniuk, vagy akár a környezetükben lévőknek. Ebben a helyzetben ez egy nagyon
kicsinyes gondolkodás lenne. Ha oda szeretnének menni, akkor ők néhány 1000-10.000 Ft
különbözet árán próbálnák őket benyomni ide a folyosóra. Amennyire csak bírnak,
próbáljanak pozitívak, kiszolgálók és segítőkészek lenni ezzel az irodával és a munkatársaival
szemben, mert véleménye szerint sokszorosan megtérül. Nem biztos, hogy az
önkormányzatnak, de ha a halasi vállalkozóknak jobb lesz, jobb lesz az önkormányzatnak is
az iparűzési adóból. A halasi lakosságnak talán több munkahelye lesz, jobban él, fejlődik
Halas gazdasága.
Gyovai István polgármester:
A maga részéről mindenképp ragaszkodik ahhoz, hogy módosító indítványként tárgyalják, ami
említett, miszerint a képviselő-testület a Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal földszinti
irodájában biztosít a Széchenyi Programiroda Np. Kft. számára bérleti lehetőséget. A bérleti
szerződés ingyenes, a rezsi tekintetében pedig a Széchenyi Programiroda nem köteles díjat
fizetni. Úgy gondolja, hogy az a helyiség teljesíteni tud minden paramétert, amit az imént a
képviselők felsoroltak. Egyetlen kivétel, hogy nem a város főterére néz. Munkaidőben bárki
látogatni tudja. Az ott jól felkészült dolgozók ki tudják szolgálni az igényeket, hogyha olyan
lehetőségek vannak. Ez az iroda pillanatnyilag minden olyan feltételt tud teljesíteni, amit az
imént megfogalmaztak. Szándékukban áll a Széchenyi Programirodának helyszínt biztosítani,
úgy gondolja, hogy ezzel meg is teszik.
A módosító indítvány elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1568
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:44:31
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:

5
6
4

33,33%
40,00%
26,67%

33,33%
40,00%
26,67%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Eredménye: Elutasítva
Határozat:
Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget.
Az eredeti határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1569
Gyovai István.......................................Nem
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Tart.
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:44:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
2
3

66,67%
13,33%
20,00%

66,67%
13,33%
20,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

272/2013. Kth.
A Széchenyi Programiroda irodahasználat iránti kérelme
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzati
vagyon kezelésével megbízott Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Kiskunhalas, Bethlen
Gábor tér 1. szám alatti üzlethelyiségre a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft-vel bérleti
szerződést kössön. A bérleti szerződés ingyenesen a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft.
rendelkezésére bocsájtja az ingatlant, a rezsi tekintetében a Széchényi Programiroda
Nonprofit Kft. költségviselő. Az Önkormányzat hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlanra
történő csere lehetőségét fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Fülöp Róbert alpolgármester átala:
Dr. Bakos Tamás Gábor Széchenyi Programiroda Np. Kft., 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. I.
emelet 103.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
28 Új napirendi pont 16:44:59

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az Erdei Ferenc térről a kutyák kitiltására kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Polgár u. 14-16. mögötti területről szemét
elszállítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kertvárosi Általános Iskola és a Gyöngyvirág
utca közötti saras rész zúzalékkővel történő felszórására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a piac előtt leszerelt láncok visszaszerelésére kapott
választ elfogadja-e?
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Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti
díjának csökkentésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a hulladékgyűjtők kihelyezésére kapott választ
elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1570
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:46:35
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:

5
8
1

35,72%
57,14%
7,14%

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%
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Eredménye: Elutasítva
Határozat:
Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Itt hívná fel a figyelmet arra, hogy a következő képviselő-testületi üléstől kezdve a most
elfogadott SZMSZ alapján akár erre az interpellációra is lehetősége lesz Képviselő
asszonynak jelezni azt, hogy az interpellációs keretből kéri megvalósítani, természetesen
árajánlat függvényében, amit akkor be fognak mutatni.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a külterületi utak karbantartására kapott választ
elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja, s folyamatosan kéri.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a külterületi lakatlan ingatlanok és műveletlen
területek kaszálására kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Sóstói lakótelep földútjainak karbantartására
kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja és folyamatosan elvárja, hogy csinálják.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Latabár utca szikkasztóárkára kapott választ
elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Sóstói lakótelepen a hiányzó utcanév táblák
kihelyezésére kapott választ elfogadja-e?
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Aradszky Lászlóné képviselő:
Folyamatban van, reméli, hogy mihamarabb kikerülnek. .
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációjával
kapcsolatos méltatlan állapotokra kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Lassan véget ér ez a dolog. Igazából nem lenne kedve hozzá, hogy elfogadja, de okafogyottá
válik, mert lassan elkészül ez a munka, ezért elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Máris okafogyottá vált. Megbeszélések folytak. Nem emlékszik rá, hogy a válaszban benne
van-e. A látvány merőben megváltozott.
Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy Bundzsák és a Sárkány u. kereszteződésébe korlát
felállítására kapott választ elfogadja-e?
Hunyadi Péter képviselő:
Nem tudja elfogadni, mert a válasz nem válasz a kérdésre. Ott sétáltatják a kutyákat.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1571
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:48:45
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

5
8
1

35,72%
57,14%
7,14%

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

14

100.00%

93,33%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a 0976/26 hrsz.-ú javítására kapott választ elfogadjae?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Kárpát u. és 53-as főút kereszteződésében lévő
közlekedési lámpa felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ nem fogadja el, mert nem ez a megoldás.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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No: 1572
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter..................................... Távol
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Nem
Jekő Attila ............................................Nem
Váradi Krisztián ............................ Nem
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:49:16
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

9
5
0

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

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jóváhagyta az interpellációra adott választ.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Szabó Ervin utcában a csatornázás miatt
megrongálódott útszél javítására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Fazekas Mihály u. 111. előtt a csatornázás miatt
leszakadt kapubejáró javítására kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Holló utca csapadékvíz elvezetésére kapott választ
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elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Dózsa György utcában a csapadékvíz elvezetés
kiépítésére kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja. Egy szikkasztóárkot építettek, megvárja, hogy milyen eredménnyel.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a nem kiemelt szegélyű utak padkájának vizsgálatára
kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a gesztenye- és platánfák permetezésére kapott választ
elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
A választ nem fogadja el, mert felháborítja, hogy egy városvezető aláír egy ilyen levelet, s
nem szívügye a város zöldfelületének megőrzése. Ha nem venné észre, a gesztenye- és
platánfák rohamosan mennek tönkre a városban.
Gyovai István polgármester:
Kéri, hogy a Képviselő úr a következő költségvetés alkalmával ne felejtse el javasolni.
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1573
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Nem
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Jerémiás Béláné ..................................Távol
Máté Lajos ...........................................Nem

Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Nagy Péter..................................... Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2013.szept.:26 16:50:58
Eredménye
Voks:
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

>0<Egyszerű szavazás
Szav%

Össz%

5
9
0

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

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

14

100.00%

93,33%

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a tabáni utcákban nem szakaszerűen helyreállított
útalapok javítására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Ezt sem fogadja el, mert semmi nem történt.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1574
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:51:22
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

5
10
0

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

100

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

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

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Pajor Kálmán képviselőt, hogy a Tabán városrész földútjainak legalább útalappal
történő ellátására kapott választ elfogadja-e?
Pajor Kálmán képviselő:
Még előkészítő munka sem kezdődött el, ezért nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1575
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:51:43
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

4
10
1

26,66%
66,67%
6,67%

26,67%
66,66%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Eredménye: Elutasítva
Határozat:
Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a könyvtár tetőszerkezetéből állat eltávolítására kapott
választ elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja. Nem állat volt.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jekő Attila képviselőt, hogy a város fenntartható fejlődés programjára kapott választ
elfogadja-e?
Jekő Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a vásártéri épületegyüttes hasznosítására
kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Kálvin téri közkifolyó rendbetételére kapott
választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ nem fogadja el, mert nem történt meg.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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No: 1576
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:52:36
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
9
1

33,33%
60,00%
6,67%

33,33%
60,00%
6,67%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a Kálvin téren felgyűlt csapadékvíz
elvezetésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Ez sem fogadja el, mert semmi nem történt.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1577
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem

Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Nagy Péter..................................... Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
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Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:52:56
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

4
11
0

26,67%
73,33%
0,00%

26,67%
73,33%
0,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy az interpellációkhoz kapcsolódó folyamatok
rögzítésére kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja, erről a mai nap előterjesztés is volt.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Dózsa Tamás Károly képviselőt, hogy a testvérvárosokat bemutató táblák cseréjére
kapott választ elfogadja-e?
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Nagy Róbert képviselőt, hogy a szúnyogirtásra kapott választ elfogadja-e?
Nagy Róbert képviselő:
Nem fogadja el, mert szerinte a szúnyogpopuláció indokolta volna.

104

Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1578
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:53:39
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
8
2

33,34%
53,33%
13,33%

33,33%
53,34%
13,33%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kéri Képviselő urat, hogy a következő költségvetés alkalmával ne felejtse el javasolni, hogy
erre is legyen pénz.
Kérdezi Nagy Róbert képviselőt, hogy a csatornázás után az eredeti állapot visszaállítására
kapott választ elfogadja-e?
Nagy Róbert képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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No: 1579
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:54:08
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

4
11
0

26,67%
73,33%
0,00%

26,67%
73,33%
0,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Nagy Róbert képviselőt, hogy a két ülés közötti tájékoztatóra kapott választ elfogadjae?
Nagy Róbert képviselő:
Nem fogadja el, mert nem hangzott el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1580
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Nem
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem

Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Nagy Péter..................................... Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
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Jerémiás Béláné ..................................Nem
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.szept.:26 16:54:31
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

4
11
0

26,67%
73,33%
0,00%

26,67%
73,33%
0,00%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elé utalja a válasz vizsgálatát.
Különálló interpelláció:1 Interpelláció 16:54:46
Aradszky Lászlóné képviselő:
Az Esze Tamás ltp. 1. háztömb oldalánál található buszváró állapotára szeretné felhívni a
figyelmet. Szeretné ennek a buszvárónak a javítását kérni. Oldalai hiányoznak, a pad
ülőfelülete is hiányzik. Állítólag kisgyerek leesett róla és súlyosan megsérült. A tetőt lengeti a
szél, fel van szakadva az egyik oldala. Egy nagyobb szélvihar lekaphatja és már teteje sem
lesz. Arra kéri, hogy javítsák meg.
A Pozsony utca végén nincs közvilágítás (az 59/a és a 61/d közötti területen). A
villanyoszlopokra nem szereltek fel lámpatestet. Nemcsak égőhiány van. Nézzék meg,
vizsgálják meg és a lakossági igény szerint felszerelni a közvilágítást.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 16:57:11
Váradi Krisztián képviselő:
A májusi testületi ülésen interpellált abban a tárgyban, hogy a csatornázással érintett
területeken, ahol a csatorna eltömődött, azok kitisztítása történjen meg. Azt a választ kapta a
júniusi ülésen, hogy július folyamán a generálkivitelezővel elvégezteti a város. Az
interpellációs választ júniusban elfogadta, azonban sajnos a nyáron sem és a mai napig sem
történt ez meg. Szeretné kérni, hogy ennek járjanak utána. Ha ez benne van a szerződésben,
akkor ezt a generálkivitelezőnek el kell végeznie. Jön a késő őszi nagyon csapadékos idő, ne
várják meg ismét, hogy ez problémákat okozzon.
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Különálló interpelláció:3 Interpelláció 16:57:17
Hunyadi Péter képviselő:
A Nagy Szeder István utcában üresen álló középület és annak kerítése a strand mellett Halas
városára szégyent hoz. Kéri az ott található növények, fák gondozását, a járda és a kerítés
tövének takarítását, gazolását. A gazdátlanságból következő veszélyhelyzetek elhárítására
találjon megoldást a város.
A DÉMÁSZ által legallyazott fák hónapok óta nincsenek elszállítva. Felháborító ez a helyzet a
Szilády, Thorma, Kazinczy utcákban és sokfelé a városban. Ezekhez előbb-utóbb kommunális
szemét is kerül, ami tovább nehezíti a helyzetet. Intézkedést kér, hogy a DÉMÁSZ teljesítse
kötelességét.
A Semmelweis tér és a Nagy Szeder István utca mentők felőli részén, valamint a Széchenyi
utcában a Bajza, Kölcsey utca közötti részen a közvilágítás nem működik. Kéri az ismétlődő
panasz miatti intézkedést, s az el nem végzett szolgáltatásért a visszatérítés kezdeményezését.
A Nagy Szeder István utcában a csatornázás kivitelezése során az építők hozzáállását
kifogásolták a lakók. A járdák helyreállítása nem történt meg, valamint az elkészített
tisztítóakna és kijavított úttest már süllyed a 14. szám és más helyek előtt is. Kéri a
helyreállítás elvégzését és fokozott figyelmet annak érdekében, hogy a szavatosság lejárta
után ne közpénzből kelljen javítani a közterületeket. Kéri, hogy a szavatossági idő
meghosszabbítását kezdeményezze a Polgármester úr a látható problémák miatt.
Kéri, hogy Kmeth S., Szilády Á., Magyar, Nagy Szeder I. u. forgalmi rendjével kapcsolatban
készüljön előterjesztés a lehetőségek számbavételével, a lakók és a közlekedők biztonsága,
valamint megelégedettsége érdekében.
A sportpálya kerítése a Kertész-Csokonai utca kereszteződésénél elhanyagolt. Susnyóirtást
kérnek az ott élők. A Kertész u. és Kazinczy u. kereszteződésénél a villanyoszlop tövében
ismételten démászos fanyesés otthagyott eredménye található. Kéri a pillanatnyi helyzet
megoldását és az ismétlődés elkerülése érdekében intézkedést.
Különálló interpelláció:4 Interpelláció 16:58:44
Halász Balázs képviselő:
Annak idején a Végh Kúriánál nem kis erőfeszítés kapcsán sikerült egy területcserét
megoldani úgy, hogy az átjárhatóság biztosítva legyen a Tájház felé. Kérdezné, hogy ez
működik-e, illetve megtörtént-e az átnyitás a két önkormányzati intézmény között, hogy ne
kelljen mindig kulccsal bezárni a Végh Kúriát ahhoz, hogy a Tájházhoz esetleg látogatókat
kísérjenek.
A külterületi utak gréderezését kéri, bár az előbb a Vezérigazgató úr mondta, hogy ahogy az
eső el kezd esni, s kicsit ázottabb lesz a talaj, könnyebb lesz a munkálat. Ez különösen a
Felsőöregszőlőkre, Alsóöregszőlőkre és Füzes pusztára értendő. Alsószálláson a 7-es dűlő
gréderezését kérné.
Ha jól emlékszik, s lehet, hogy határozottabban emlékszik, mint dr. Skribanek Zoltán
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képviselő az előző 40 millió Ft-ra, a képviselő-testület hozott egy döntést, illetve tárgyalt
arról, hogy a Határ úti cigányok lakásából minden évben megvásárol egyet. Ez valahol
elakadt. Azóta is a környék küszködik azzal a szeméttel, ami onnan származik. A szél viszi.
Van-e lehetőség arra, hogy folytassák ezt. A testületnek milyen döntése született akkor?
Betartják, vagy nem tartják be?
A Vas utca és Szász Károly utca sarkán a Tóth-Abonyi féle ház romos. Úgy tudja, hogy
magánház. Nagyon veszélyes. Bejárnak oda a hajléktalanok, le van omolva a melléképület, s
nem hiányzik az a városnak, esetleg magánszemélynek, hogy abba az épületbe valaki bemegy
és rádől, s ott életét veszítse, mert a nagygerenda, ami lóg, rászakadna. Ha valamit tudnának
ebben mozdulni, azt megköszönné.
Különálló interpelláció:5 Interpelláció 17:00:32
Jerémiás Béláné képviselő:
A Fűrész utcában kevésnek találják az egy kukát, mivel az iskolába tartó gyerekek sajnos
szemetelnek. Az ott lakók kérnek még kettő kukát kihelyezni.
A Sáros u. 2. számmal szemben, út túloldalán 1,5-2 méter magas földrakásokat helyeztek el
már régebben. Mit akarnak vele tenni, mert elég régóta ott van?
A Rákóczi tér környékén élők már nem először gyalogátkelőhelyet kérnek a Bajza utca végén,
illetve a Szász Károly utcán keresztül, mivel sok idős ember közlekedik arra gyalogosan, s az
autósok veszélyeztetik a biztonságukat. A héten járt arra kerékpárral és tényleg olyan
lendülettel jött egy autós a Bajza utcában, hogy félni lehetett tőle.
A Széchényi utca vége közelében a szelektív hulladékgyűjtő környéke ruhafélékkel és szeméttel
van körbe. Kérné a segítséget az eltakarításhoz.
A református imaház melletti fenyő aljának lenyírását kéri. Többen sajnos wc-nek használják
a bokrokat. A Bethlen téren remekül megoldották, azóta nincsen gond. Itt is sokat
panaszkodtak a környékben lakók, hogy abban az időben, amikor nem volt levágva, gondot
okozott.
Különálló interpelláció:6 Interpelláció 17:02:44
Pajor Kálmán képviselő:
Korábban a Tabán földútjaira a szennyvízcsatorna építés befejeztével legalább útalap építését
kérte. A Városgazda Zrt.-től Szilágyi Mihály úr közlése szerint, ha anyagot kapnának, gépük,
emberük van, építeni tudnák az útalapokat. Intézkedést kér.
A Téglagyári út földút szakasza mellett élők is útalap kiépítését kérik, mert járhatatlan a nagy
forgalom miatt.
A Téglagyári úton és a Szalai dűlőn közvilágítási hálózat kiépítését kérik már nagyon régen, s
most megismételték a kérésüket.
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A Nyárfa utcaiak a csatornaépítés utáni útalap helyreállítás szakszerűségét kifogásolják,
ugyanis két öklömnyi kövekkel javítottak, melyek a kerékpárok kerekei alól kifordulnak és így
balesetveszélyes az út.
Vállalkozók fordultak hozzá. Nem volt kint a Jókai utcai hulladékudvarban, hogy fest most a
kép, de azt mondták, hogy utca felőli optikai elkerítéshez, egyszerű nádfonat építéséhez
anyagilag is hozzájárulnának.
Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja. Köszöni a mai munkát, mindenkinek jó pihenést kíván.
Ülés befejezése 17:04:33
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