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Dr. Ferenczi Mária
Kristóf Andrea
Csernák Lajos

jegyző
aljegyző
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
köznevelési, művelődési és
szociális osztályvezető
szociálpolitikai csoportvezető
Thorma
János
Múzeum
igazgatója
Széchenyi
Programiroda
regionális igazgatója

Molnár Nándor
Simon István
Szakál Aurél
Dr. Bakos Tamás Gábor

Gyovai István polgármester:
Bízik benne, hogy ez az időpont mindenkit arra sarkall, hogy gyorsan végezzenek, s
hatékonyan dolgozzanak.
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 13
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jekő Attila és Nagy Péter képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Annyit szeretne javasolni, hogy változtassanak a napirendi pontok sorrendjén és az első
hármat tegyék a 6. napirendi pont mögé. Ily módon a 4., 5., 6., 1., 2., 3. sorrendben
tárgyalják.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A hatályos SZMSZ szerinti sorrendben vannak. 1. napirendi pontként biztosan a rendeletet
kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A másik kettő napirendi pont esetlegesen költségvetést
módosító tényező. Ezért van a sorrendben így elöl az 1., 2., 3. napirendi pont.
Gyovai István polgármester:
Ha valaki nem is tudott idefigyelni, egyértelmű, elsőként az SZMSZ szerint mindig
rendeletmódosítás kell, hogy legyen a napirenden. A 2. és 3. pont költségvetést érintő
kérdésekről szól. Szintén az SZMSZ miatt ez a sorrend nem megváltoztatható.
Ennek ellenére meg kell szavaztatnia.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő közben visszavonta a javaslatát.
Az eredeti napirendi javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1582
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
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NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

2. A KNKSE támogatása

Gyovai István
polgármester

3. TIOP-3.4.2.-11/1-2012-0081 „Bentlakásos intézmények
korszerűsítése Kiskunhalason” című pályázat anyagi feltételeinek
biztosítása

Gyovai István
polgármester

4. A 272/2013. Képviselő-testületi határozatban hibásan szereplő
címzés javítása

Fülöp Róbert
alpolgármester

5. Az orvosi ügyeleti rendelők helyszínének hosszú távú rendezése

Dr. Skribanek Zoltán
képviselő

6. Hozzájárulás a Thorma János Múzeum NKA pályázatához

Gyovai István
polgármester
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1 Új napirendi pont 08:15:38
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 15/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Rendkívüli ülésről lévén szó előtte bizottsági ülések nem voltak. Ilyen értelemben valamennyi
előterjesztést első alkalommal tárgyalnak.
Simon István szociálpolitikai csoportvezető:
A leírtakon kívül szeretné a képviselő-testületet tájékoztatni arról, hogy ezzel a kérdéssel a
hivatalon belül a rendészet is foglalkozik, hiszen fontos nekik az; hogy a lakókörnyezet
rendben legyen. Minden olyan kiemelt bejelentést, akár szociális oldalról, akár más oldalról
érkezik, kezelik, foglalkoznak vele. Amennyiben elfogadják a rendeletmódosítást, a téli
közmunkához való hatékonyabb és gyorsabb hozzájutást segíti. Meg kell még jegyezni azt is
ebben a kérdésben, hogy korábban is vitatott volt ez a része a rendeletüknek. Most dolgoznak
azon az egzakt feltételrendszeren, ami alapján ezt valóságosan majd érvényesíteni lehet.
Mindaddig, amíg ez meg nem történik, azt javasolják, hogy az előterjesztést a megírt
formában támogassák.
Kérdések 08:17:29
Hozzászólások
Pajor Kálmán képviselő:
A maga részéről nem tudja támogatni ezt a módosítást. Annak idején is kifejtette, hogy
mennyire fontos a közvetlen lakókörnyezet tisztántartása. Azt sem tudja elfogadni, amit az
előzetes hatásvizsgálat ír, hogy közvetlen egészségügyi következményei nincsenek, mert igenis
vannak. Elszaporodnak a patkányok és a fertőzőbetegségek a szemét miatt. Éppen ezért azt
javasolja, hogy valamiféle nagyon egyszerűsített környezettanulmánnyal támasszák alá, ha
muszáj, az indoklásukat. Az egyszerűsített környezettanulmányhoz nem kell óriási apparátus
és hatalmas időmennyiség sem. Szinte ránézésre lehet rövid határidőt szabni ezeken a
helyeken, ahol ilyen probléma van a háztartásokban, hogy a lakókörnyezetüket ennyire nem
tartják tisztán. Ezzel, hogy visszavonják, elismerik, hogy tehetetlenek a témában.
Halász Balázs képviselő:
Ahogy Pajor Kálmán képviselő is mondja, rengeteg időt vesz igénybe egy környezettanulmány
elkészítése. Nem 5 perc, hanem sokkal több. A hivatal a saját dolgát alig tudja ellátni. A
létszám, ami kilátásban van, hogy a közmunkára bevonható, akkora embermennyiséget kíván,
hogy a hivatal nem tudja felvállalni. Ami rossz ebben az egészben, hogy eddig valamelyest
visszatartó ereje volt annak, ha a lakókörnyezetét nem tartja tisztán, akkor minden támogatást
meg lehet tőle vonni. Ez valahol működik, valahol nem. Náluk sajnos ez nem igazán működött.
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Egyedül a közterület-felügyelet az, aki próbált ráhatással lenni azokra a személyekre, ahol a
lakókörnyezet olyan mérvű elszennyeződést mutatott, hogy nemcsak őket, hanem a
szomszédokat is irritálta. Ha ezt elfogadják úgy, ahogy van, vissza kellene térni erre. Azon
kellene gondolkodniuk, hogyan lehetne rábírni azokat a személyeket, akik nem a kerítésen
kívül, hanem a saját portáján nem tartja rendben azt a környezetet, ahol él. Valóban úgy van,
ahogy Pajor Kálmán képviselő is mondja, hogy nagy a fertőzésveszély, s előfordulhat az, hogy
olyan lakók is belekerülnek ebbe a problémába, akik eddig szépen tudtak élni. Véleménye
szerint, ha ezt most el is fogadják, de később térjenek vissza rá egy módosított változatban,
hogyan lehetne sarkallni ezeket a személyeket arra, hogy tartsák rendbe a környezetüket.
Gyovai István polgármester:
A maga részéről, amikor az előterjesztés készült, azt javasolta, hogy valamilyen átmeneti
megoldást hozzanak létre. Itt kizárólag a téli közmunkáról van szó, illetve azt megelőző
helyszíni szemlékről. Ez 600-700 esetet jelent, ami az előterjesztésben benne is van. Ha csak
fél órával szorozzák be, akkor is tetemes időről van szó. A polgármesteri hivatalban ebben a
munkakörben, ilyen jogosítvánnyal dolgozó munkatárs nincs elegendő, aki ezt el tudná
végezni. Egy átmeneti megoldást szeretett volna elérni, de rendeletben nem lehet átmeneti
megoldást rögzíteni. Kénytelenek visszaváltoztatni, amíg a téli közmunkásokat érinti.
Egyébként ő egyetért a rendelettel. A maga részéről fogja azt javasolni, amennyiben a
képviselő-testület a jelenlegi előterjesztést elfogadja, hogy tavasszal változtassák vissza a
rendeletet, hozzák vissza az eredeti szabályokat. Itt mindössze tetemes munkamennyiségről
van szó. Azt nem okozhatják, hogy nagyon sok ember azért ne jusson munkához, mert a
hivatal nem bírja elvégezni ezt a vizsgálatot. Csoportvezető úr nyilván kalkulálta ezt, de
véleménye szerint 3-4 alkalmazott felvétele lenne szükséges, hogy ezt a mennyiségű munkát
elvégezze. Ennek véleménye szerint nem sok értelme van. A legegyszerűbb megoldás az, ha
módosítják a rendeletet.
Jerémiás Béláné képviselő:
Maga is nagyon aggályosnak tartja ennek a rendeletnek a megszüntetését. Mindenki tudja,
hogy a Polgár és a Sáros utca hozzátartozik. Éppen a héten volt kint azon a területen külső
szemlélőként. Viszonylag eléggé rendben találta a területet. Biztos benne, hogy nem az ott
lakók rakták le a töménytelen mennyiségű szemetet a Polgár u. 12-14. mögé. Megnyugtatónak
tartja azt, ahogy a Csoportvezető úr is elmondta, hogy most vannak kidolgozás alatt bizonyos
normatívák, amelyeket majd meg kell kérni, s amelyekre a későbbiek folyamán rendeletet
lehet alkotni. Úgy érzi, hogy ezzel a felállással tudja támogatni, mert nagyon fontos az, hogy
600-700 embernek a téli időszakban munkája lesz. Az ő szempontjukból nagyon meghatározó
dolog. Ezzel el tudja fogadni.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Nagyon sok mindenben egyetért azzal, ami az előtte hozzászólóktól elhangzott. Kétségtelenül
ez a rendelet jó törekvésre mutat rá. Az is kétségtelen, hogy átmenetileg ki kell venni ezt a
kitételt a rendeletből több ok miatt is. Egyrészt azért, hogy a következő téli
közmunkaprogramban minél több foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személyt tudjanak ebbe a programba bevinni, ami valóban 600 főt érint. Nem mindegy, hogy
ennek a 600 főnek tudnak-e 6 hónapra munkát adni, vagy nem. Másrészt az önkormányzatnak
is meglehetősen komoly anyagi érdeke van abban, hogyha ezt a kitételt átmenetileg kiveszik
ebből a rendeletből, akkor az állam 100 %-osan finanszírozni fogja a közfoglalkoztatottak
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járandóságát. Ha ezt benne hagyják, akkor vélhetőleg senkit nem lehet ebbe a programba
benni, s a városnak továbbra is hozzá kell tennie a havi 4.500 Ft-ot, amit ha 6 hónapra 400500 embernél beszoroznak, akkor az 10 millió Ft. Ezzel a kis technikai változtatással
számítása szerint 10 millió Ft-ot tudnak a városnak megspórolni, másrészt 600 emberen
tudnak segíteni. Ha áprilisban véget ér ez a program, akkor a témát elő kell venniük, s
rugalmas formában az eredeti törekvésnek megfelelően vissza kell hozniuk.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1583
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Távol
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.okt.:11 08:26:07
Eredménye
Voks:
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Tartózkodik
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0
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66,67%
0,00%
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Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
„Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 21/2013. (X.11.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
15/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2011. (VI.01.)
önkormányzati rendelet 5/E.§-a.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.”
2 Új napirendi pont 08:26:17
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A KNKSE támogatása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az előterjesztés láthatóan rendkívül rövid terjedelmű, de ő készítette. Kérte az egyesület
részéről legyen jelen valamelyik vezető. Amint látja, Kovácsa Attila elnök körükben
tartózkodik. Kérdezi, hogy esetleg kiegészíteni kívánja-e, vagy majd csak a kérdésekre
válaszol?
(Kovács Attila KNKSE elnök nem kíván szólni.)
Ez év tavaszán a képviselő-testület már egy alkalommal, április 12-én döntött abban, hogy az
abban az időszakban rendkívüli sportteljesítményt nyújtó egyesületet mintegy 5 millió Ft-os
támogatással segíti. Abban az időszakban is nehéz pénzügyi helyzetben volt az egyesület. Az
arról szólt, hogy napi, de legalább heti rendszerességgel, országos újságok, média
foglalkozott a helyi női kézilabdacsapattal, Kiskunhalas nevével. Úgy gondolja, fantasztikus
dolog az, ha pozitív értelemben, rendkívül kedvező hírekkel foglalkoznak Kiskunhalas
városával a különböző médiumok. Valamennyiük örömére a csapat kiváló eredményeket ért
el. Sajnos az utolsó néhány mérkőzésen már a pénzügyi helyzet következménye is láthatóvá
vált. Ami a jelenlegi szezonkezdésre kialakult, igazából senki nem tudta megjósolni.
Valamennyien találkoztak azzal az egy héttel ezelőtti bejelentéssel, s az azt követő
visszhangokkal, amelyek lényegében azt rögzítették, hogy a pénzügyi helyzet miatt várhatóan
a női kézilabdacsapat befejezi a tevékenységét. Vannak városukban olyan támogatók,
jellemzően civil gazdasági vezetők, akik szívükön viselik a helyi sport ügyeit, többek között az
egyesület pénzügyeit, illetve előrehaladását. Ezúton is szeretné, mégha névtelenül is
nyújtottak támogatást, megköszönni a támogatásukat. Nem vitatható, kétségtelen, hogy a
város, illetve az egyesület érdekében fantasztikus áldozatokat hoztak. A képviselő-testület a
jelenlegi alkalommal azért vette napirendjére ezt a pontot, hogy támogatást nyújtson. Az
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egyesület az ún. TAO pályázat keretében várhatóan sok tízmillió forintos pályázati nyereséget
fog elkönyvelni. Ennek elsődleges feltétele, hogy a NAV tartozásait letudja. Rendkívül sok
pletyka, jó, vagy kevésbé jóindulatú vélemény van az egyesület munkájával kapcsolatban. A
maga részéről azt ajánlja a képviselő-testület számára döntésre, hogy az egyesület által
igényelt 1,5 millió Ft-ot ítélje meg az egyesület számára, azokkal az eddig példátlanul szigorú
feltételekkel, amelyeket a határozati javaslatban rögzítettek. A határozati javaslat lényegében
arról szól, hogy a fennálló, illetve létrejövő tartozást az egyesülettel kötendő inkasszós
megállapodás szerint ez év végéig az önkormányzat vissza tudja szerezni. Ha ez megtörténik,
akkor a következő év februárjában, a 2014. évi költségvetés alkalmával a képviselő-testület a
sportegyesület esetleges támogatását is fogja tárgyalni.
Véleménye szerint, amennyiben nem sikerül, ez egyben az egyesület pénzügyi helyzetének
végleges romlását fogja eredményezni. A következő évtől egészen más alapokon kell indítani a
helyi kézilabdasportot.
Kérdések 08:31:36
Nagy Róbert képviselő:
A határozati javaslatnál fél felfedezni bizonyos hibákat. Azt írja, hogy 1,5 millió Ft
támogatást ítél meg, amiből december 15-ig 4 millió Ft-ot vissza kell fizetni, továbbá 2,5
millió Ft-ot vissza kell fizetni a szolgáltatóknak. A határozati javaslatban nála ezek a számok
vannak.
Gyovai István polgármester:
Ahogy utalt rá, április 12-én a testület hozott egy határozatot. Abban 5 millió Ft támogatást
adott. 5 millió Ft plusz a most tárgyalandó 1,5 millió Ft, az 6,5 millió Ft-ot jelent. Erről
beszélnek. Ebből szükséges 4, illetve 2,5 millió Ft-ot a későbbiekben visszafizetni.
Nagy Róbert képviselő:
Így érti. Az adóhivatal, illetve a szolgáltatók felé fennáll a kézilabda egyesületnek tartozása. A
játékosok, illetve szakvezetők ki lettek-e fizetve mindig rendre, vagy itt is van tartozás?
Jerémiás Béláné képviselő:
Azt szeretné megkérdezni, hogy mikorra várható az a pénzösszeg, amiről beszélnek a pályázat
kapcsán? Ha jól emlékszik, már a tavaszi megbeszélésen, amikor az 5 millió Ft-ot
megszavazták, már akkor is szó volt erről.
Pajor Kálmán képviselő:
Az áprilisi határozatukban van egy olyan kitétel, hogy a sportegyesület működését bemutató
pénzügyi ütemterv a 2013/2014-es bajnokság végéig elkészül. Ezt a pénzügyi ütemtervet
említette a Kovács úr a Halas TV-ben is a minap. Miért nincs ez mellékelve az
előterjesztéshez?
A december 15-i határidő mennyire reális? A TAO akkorra tényleg lefut és van-e arra
biztosíték, hogy ezt a határidőt tudja tartani? A pénzügyi ütemtervből ez kiderülne, de azt nem
látja.
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Gyovai István polgármester:
Az utolsó kérdésre válaszol, egyébként Kovács Attila elnök urat szeretné felkérni a
válaszadásra.
Természetesen az előző határozatuk nyomán az egyesület részéről ez a bizonyos pénzügyi
ütemezés elkészült. Ezt a megállapodás megkötésének a feltételeként határozták meg. Több
alkalommal végig is tárgyalták és lényegében az az ütemezés is azt mutatja ki, hogy ez év
végén a TAO pályázati pénz rendkívüli mértékben fogja segíteni az egyesület működését.
Elnézést kér, mert nem csatolták az előterjesztéshez. Ő és alpolgármester úr is több
alkalommal tárgyalta ezt a dolgot. Elkészült, abban egyértelmű helyzet volt. Abban az
időszakban senki nem tudta megmondani, hogy a pénzügyi helyzet ilyenfajta mélységeket fog
ismételten elérni. Kalkulálni lehet előre, de az élet máshogy hozza a dolgokat.
Szeretné kérni Elnök urat, hogy fáradjon a mikrofonhoz. Három olyan kérdés volt. Nagy
Róbert képviselő kérdezte, hogy a fizetések rendezettek-e, Jerémiás Béláné képviselő azt
kérdezte, hogy a TAO pályázatból várhatóan mikor jönnek be a pénzek, illetve Pajor Kálmán
képviselő azt kérdezte, hogy a december 15. reálisnak tekinthető-e?
Kovács Attila KNKSE elnöke:
A vezetők felé meglévő tartozásaikat is rendezni fogják a társasági adó bevételeikből. Nem
titkolja, hogy vannak a játékosok felé kifizetetlen számláik. Ezeket szintén ugyanúgy rendezni
akarják. Megállapodtak a játékosokkal, mindenki pozitívan állt hozzá. Az egyesület is fizetni
akar, s ők is meg szeretnék kapni a pénzüket. Ebben nagy ellentmondás nincsen, mindenki
türelmesen vár.
Április végén kellett beadniuk a pályázatot. Azóta az elbírálás még nem történt meg. Az
elbírálás jövő héten történik meg, akkor fogja megtudni az egyesület, hogy mennyi társasági
adós pénzre számíthat. 85 millió Ft-ra pályáztak. Ebből lehet, hogy levonnak, de az is lehet,
hogy megkapják az egész összeget, nem tudják. A jövő héten eldől az egész. Ennek a feltétele
az, hogy a NAV nullást meg tudják szerezni. Ehhez szükséges a 1,5 millió Ft. Ebből tudják
kifizetni azokat a járulékokat, amelyeket személyek után kell megfizetni a NAV felé.
Jövő héten megtudják azt, hogy körülbelül mennyi pénzre számíthatnak. Tárgyalt a társasági
adót befizető vállalkozókkal, ígéretet tettek arra, hogy október 17-20. között meg tudják
mondani, hogy mennyi az a pénz, s mikor tudják befizetni nekik. Ezt a pénzt tudomása szerint
fel kell tölteniük október 21-ig. Ebből mindenféleképpen ki tudják fizetni véleménye szerint.
Nem tudja elképzelni, hogyha megvan a pénzük, akkor utána nem lesz kifizetve.
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy ezzel Pajor Kálmán képviselő is megkapta a választ a kérdésére.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Számára nem az a kérdés, hogy megszavazzák-e ezt az előterjesztést. Azt gondolja, hogyha
bejönnek a TAO-s pénzek, akkor nem probléma nekik visszafizetni, s ezt a segítséget meg kell
adni.
Inkább az a kérdés, hogy mi lesz az egyesület hosszú távú sorsa. Most van egy olyan nulla
állapot, amikor el kell dönteni, hogy az egyesület milyen utat választ. Vagy azt választja, hogy
ebből az elég nagy összegből külhoni játékosokat kezd el vásárolni, s megpróbál minél előbb

9

az NBI.-es élmezőnybe visszakerülni, vagy pedig azt mondja, ami időigényesebb és lassabb,
mondhatná azt, hogy nehezebb munka, a kiskunhalasi utánpótlást szépen kiépíti az iskolákkal
együttműködve. Felmenő rendszerben épít egy olyan csapatot, ami 3-5 év múlva érhet oda,
ahova a másik verzióban már 1-2 év alatt oda lehet érni. Azt gondolja, hogy a vezetésnek ezt
kellene eldöntenie, hogy mi a jó a városnak, mi ad nagyobb stabilitást egy klubnak. A második
verzió mellett van. Kiskunhalason kellene egy olyan utánpótlásbázist kiépíteni, ami egy hosszú
távú alapját képezhetné a biztos és jó minőségű női kézilabdának. Akkor nem kerülhetne az
egyesület ilyen helyzetbe, hogy addig van csapat, addig vannak sztárjátékosok, amíg van
pénz. Ha egy kicsit meginog a pénzügyi helyzet, akkor látják mi történik, egyik pillanatról a
másikra szinte megszűnik a csapat és az egyesület. Ezen kellene gondolkodni. A pályázati
rendszer, amiről beszélnek, ezt szolgálja. Ne felejtsék el, hogy az utánpótlásra lehet fordítani
ezt a pénzt. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon jó állapot, nulláról szépen felépítve, egy hosszú
távú koncepció mellett egy ütőképes csapatot építeni, ami sokáig a város büszkesége.
Azt kéri az egyesület vezetésétől, amennyiben lehet ilyet kérni, hogy ezt az alternatívát is
nézzék meg. Tudja, hogy az elvárás inkább arra irányul, hogy minél gyorsabban minél jobb
eredmények legyenek, de azt gondolja, hogy a másik lassú építkezés ennél sokkal
fenntarthatóbb csapatot eredményezne.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Jekő Attila képviselő gondolataihoz csatlakozva és azokkal teljesen egyetértve ő is azt látja,
hogy Halason évtizedek óta ez a dilemma megy, hogy vagy egy idegenlégiósokkal teletűzdelt,
az NBI. élmezőnyébe is felkapaszkodni tudó csapata legyen a városnak, vagy halasi
játékosokra építkező, esetleg NBI. B-s alacsonyabb osztályú csapatot tartson fenn az
egyesület, illetve a város. Azt hiszi, hogy erre a dilemmára most megkapta az elnökség és az
egyesület is a választ, hiszen jól látható, hogy a mostani pénzügyi környezetben sem a
vállalkozóknak, sem az önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy egy NBI.-es sztárcsapatot
tartson fenn egy ilyen méretű városban, mint Halas. Abszolút szubjektív vélemény, de ő is ezt
szeretné közvetíteni Elnök úrnak, hogy a város feltehetőleg utoljára tud segíteni a klubnak.
Ezt az előterjesztést támogatja, de szerinte is az lenne a jövő, a reális, ha az utánpótlásra
koncentrálna az egyesület, s egy olyan szintet céloznának meg, ami helyi játékosokkal érhető
el. Egyszerűen nincs pénz arra, hogy több százezer forintos fizetéseket adjon az egyesület a
játékosoknak, edzőknek. Az önkormányzat két hete még egy olyan előterjesztést tárgyalt, hogy
komoly hiteleket kell felvennie, hogy a város likvid maradjon. Ilyen helyzetben nem tudnak
majd olyan mértékben számítani az önkormányzatra, mint korábban történt.
Összefoglalva, a helyi erőkre és egy szerényebb célkitűzésre kellene véleménye szerint
támaszkodni.
Gyovai István polgármester:
Lezárja a vitát és Kovács Attila elnöknek adja meg a szót.
Kovács Attila KNKSE elnök:
Az elhangzottakhoz hozzáfűzné, hogy most csak amatőr játékosok vannak a csapatban. A profi
játékosok a pénz hiányára tekintettel elhagyták az egyesületet.
Említette már többször is, hogy elkezdődött egy folyamat 3 éve, amikor újból kezdték az egész
utánpótlás felépítését. Ez folytatódik. Most van 50-60 gyerekük, aki az utánpótlásban
tevékenykedik. Ők is úgy gondolják, hogy egy szerényebb kézilabdacsapatot hozzanak létre.
Ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, a klubnak élnie kell. Nem tudják megtenni, hogy a nagy
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csapatot megszüntetik, mert az egyesületek általában úgy működnek, s a bajnoksági rendszer
is, hogy utánpótlás nélkül nincs nagy csapat, nagy csapat nélkül nincs utánpótlás. Ez a
versenyeztetés szempontjából mindenképp szükséges.
Elhangzott, s tény és való, hogy a sztárjátékosok az anyagi helyzetre tekintettel nem
elérhetőek. Realitás, hogy megkapaszkodjanak az NBI. B-ben. Nem azt mondja, hogy az NBI.
B a legmagasabb osztály, ami kézilabdában előfordul, de a jelen helyzetben ez realitás. Ha
támogatják, akkor megpróbálják ugyanúgy, ahogy említették a felszólalók, halasi kötődésű
játékosokkal megerősíteni a csapatot, akik az utánpótlásból fejlődtek ki.
Gyovai István polgármester:
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1584
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Tart.
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.okt.:11 08:46:39
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
1

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

274/2013. Kth.
A KNKSE támogatása
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportegyesületek támogatása
keretből 1.500 eFt támogatást ítél meg a Kiskunhalasi Női Kézilabda Sportegyesület (KNKSE,
továbbiakban: támogatott) számára.
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2013. Kth számú
határozat „átutalás feltétele” bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
-

-

A támogatás összegéből 4.000 eFt kamatmentes, visszafizetendő, a visszafizetés
határideje: 2013. december 15.
A támogatás további összege a Városgazda Zrt. és a Halas-T Kft. KNKSE-vel szemben
fennálló követeléseiből 2.500 eFt törlesztésére fordítandó, melynek határideje: 2013.
december 15.
A fenti támogatási összegek megtérülése érdekében felek között inkasszó megállapodás
jön létre, melyet a támogatott számlavezető pénzintézete jóváhagy Kiskunhalas Város
Önkormányzata javára. A fenti határidők teljesítésének hiányában az inkasszó
legkésőbb 2013. december 20-ig érvényesítésre kerül.

3. A 1.500 eFt támogatás átutalásának feltétele a 2. pontban rögzítettek támogatott általi
teljes körű elfogadása és betartása.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a Városgazda Zrt.
vezérigazgatóját, és a Halas-T Kft. ügyvezetőjét a fenti dokumentumok aláírására, valamint a
megállapodásban rögzítettek érvényesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
KNKSE
Halasi Városgazda Zrt.. Bem u. 1. fsz. 15.
Halas-T Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Ritka alkalom, amikor ebbe a terembe testületi ülés alkalmával besüt a nap. Bízik benne, hogy
ez jelent valamit a kézilabda szempontjából is.
3 Új napirendi pont 08:46:47
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: TIOP-3.4.2.-11/1-2012-0081 „Bentlakásos intézmények korszerűsítése
Kiskunhalason” című pályázat anyagi feltételeinek biztosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Kérdések 08:47:38
Pajor Kálmán képviselő:
Ez a Nefelejcs utcai házat jelenti?
Gyovai István polgármester:
Igen, ez a Nefelejcs otthont, ennek a bővítését, belső átalakítását, illetve felújítását jelenti.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1585
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Távol
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.okt.:11 08:48:18
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
0

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

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

Szavazott

12

100.00%

80,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
3

0,00%
20,00%

15

100.00%
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275/2013. Kth.
TIOP-3.4.2.-11/1-2012-0081 „Bentlakásos intézmények korszerűsítése Kiskunhalason” című
pályázat anyagi feltételeinek biztosítása
Határozat

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 „Bentlakásos intézmények korszerűsítése Kiskunhalason”
című pályázat megvalósításához szükséges maximum 5.700 eFt összeget az önkormányzat
2014. évi költségvetéséből biztosítsa a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4 Új napirendi pont 08:48:24

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 272/2013. Képviselő-testületi határozatban szereplő címzés javítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Most is kiosztásra került egy anyag.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Kénytelen volt még módosítani.
Gyovai István polgármester:
Kérné, hogy magyarázza el Alpolgármester úr, mert ebben a másodpercben kapta meg ezt
valamennyi testületi tag.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Ő is most tudta kinyomtatni és szétosztani.
Az mindenki számára ismert, hogy a Széchenyi Programirodának keresnének egy megfelelő
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irodát. Az előző döntésükkor sajnos nem megfelelő információra tudott támaszkodni az
előterjesztés készítésekor, így a döntésük nehezen értelmezhetővé vált. Az elmúlt két hétben
történt események alapján jelentkezett egy bérlőjelölt, aki azt mondta, hogy kivenné mindkét
üzlethelyiséget. Ahogy a tervek szerint kinéznek ezek az üzlethelyiségek, alkalmatlanok lesznek
arra, amire ki szeretné venni. Kávézót üzemeltetni ebben a formában valószínűleg nem lehet.
Ezt az információt tegnap közölte. Vélhetően nekik is módosítani kell majd, ha itt kávézót
szeretnének üzemeltetni. Jött egy bérlőjelölt, aki szeretett volna egy kávézót üzemeltetni. A
Bethlen Gábor tér 7/E és 7/F-t, vagy H-t szerette volna. Amiatt, hogy ezek a helyiségek most
sem alkalmasak és fél éves intervallum lesz, amikorra úgy fognak kinézni, ahogy a kiosztott
terveken is látható. A kiosztott terveken látható üzlethelyiség elrendezés sem alkalmas arra,
hogy itt kávézó legyen üzemeltetve.
A jelenlegi helyzetben a Széchenyi Programirodát itt el tudják helyezni ideiglenesen. A
Városháza felújítása folyamatában elkezdődik. Az lenne a szerencsés, ha nem itt kezdődne,
hanem a túloldalon, a Hősök terén. Azt az irodát, amire az eredeti előterjesztésben utalt, az
elkészítené a kivitelező hamarabb, s utána be tudna költözni az iroda. Így végig egy normális
keretek között működő helyiséget tudnának rendelkezésre bocsátani. Amikor a teljes
felújítással készen vannak és pontos terveik vannak arról, hogy hol, mit szeretnének csinálni,
akkor visszatérnének erre a kérdésre. Most nem gátolnák azt, hogy az iroda meg tudjon nyitni.
Ennyi összefoglalva a dolog, de ha felmerül kérdés, arra szívesen válaszol.
Gyovai István polgármester:
Számára meglepő, hogy közvetlenül a napirend tárgyalása előtt kaptak egy olyan határozati
javaslat kiegészítést, amiben véleménye szerint jó néhány vitatható dolog van. Gondolja, hogy
Jekő Attila képviselő szünetet kíván kérni.
Jekő Attila képviselő: (Ügyrendi)
Ügyrendi javaslata lenne, hogy vegyék le a napirendről. A képviselő-testület történetében még
nem volt ilyen, hogy egy előterjesztést az utolsó pillanatban, közvetlenül a tárgyalás előtt
kapjanak kézhez. Jogi szempontból sem lehetett utána nézni, s a Polgármester úr is azt
gondolja, hogy aggályos. Kéri, hogy vegyék le a napirendről, s két hét múlva a rendes
testületi ülésen tárgyalják végre normálisan, mert elég kusza a Széchenyi Programiroda
indulása itt Kiskunhalason. Reméli, hogy a tevékenységét nem ilyen kuszán fogja végezni. Azt
kéri, hogy most már egy normális, megnyugtató előterjesztés készüljön a következő, két hét
múlva esedékes rendes testületi ülésre. Vegyék le a napirendről.
Gyovai István polgármester:
A tárgyalást ettől függetlenül megnyitja. A javaslat azt jelenti, hogy vegyék le a napirendről a
tárgyalás után, akkor válik igazán láthatóvá, hogy az előterjesztő esetleg visszavonja, vagy
leveszik napirendről.
A véleménye neki is az, amit Jekő Attila képviselő mondott, hogy pillanatnyilag ez nehezen
áttekinthető.
Kérdések 08:53:21
Halász Balázs képviselő:
Teljes mértékben támogatja az előtte szólót, hogy vegyék le, mert megint egy olyan anyagot
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kaptak, ami abszolút nincs előkészítve. Ami kiosztásra került, az egy teljesen más határozati
javaslat. El kellene dönteni akkor végre, hogy megint az utazási irodát akarják kiadni, mert a
főbejárattól balra az van.
Ezt most kapták egy perce. Az előterjesztés egyértelműen Bethlen Gábor tér volt,
körültekintőbben kellett volna eljárni. Látják, hogy ki van téve az áruház melletti épületre az
1. szám. Nem a hivatalt kellene okolni azért, hogy milyen kesze-kusza, s a lakcímváltozást nem
hajtották végre.
Az a kérdés, hogy balra, vagy jobba a népesség-nyilvántartó.
Gyovai István polgármester:
Kéri a szokásos rendet betartani, nem egyik oldalról a másikra kiabálnak át, hanem úgy,
ahogy képviselőkhöz illik.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Két kérdése van. A szeptember 26-i ülésen foglalkozott a testület a Széchenyi Programiroda
kérdésével. Amennyire tudja, ennek a testületi döntés végrehajtását Polgármester úr
felfüggesztette. Melyik törvény, melyik paragrafusa teszi lehetővé, hogy egy testületi döntést
Polgármester úr felfüggesszen?
A másik kérdése a Dél-alföldi Régió igazgatójához lenne. Milyen segítséget tud ez az iroda a
helyi, illetve környékbeli vállalkozóknak nyújtani?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az önkormányzati törvény lehetőséget biztosít a polgármesternek arra, hogyha az
önkormányzat érdekét sértő döntést lát, annak a végrehajtását felfüggessze. Úgy gondolja,
hogy ebben az esetben hibás döntés miatt dönthetett úgy a Polgármester úr, hogy nem tudja
végrehajtani ezt a képviselő-testületi döntést. Egy magántulajdonban lévő ingatlannál nem
dönthet a testület, hogy az bérbe adja. Emiatt jelezte, hogy ezt a határozatot nem tudja
végrehajtani, s a következő testületi ülésen ezt módosítani kell.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Jegyző asszonyt hallgatván azt szeretné megkérdezni, hogy a szeptemberi testületi ülésen
mielőtt tárgyalták volna ezt a témát, nyilván törvényességi felülvizsgálatra a jegyző megkapta
ezt az előterjesztést, hogyhogy nem lehetett előre jelezni azt, hogy nem megfelelő irodáról
döntenek? Miért csak utólag jöttek rá a hivatalban? Milyen törvényi átvizsgálás működik a
hivatalban, ha csak utólag, miután a testület megszavazta, akkor jönnek rá, hogy lehetetlent
szavaztak meg?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
A döntés előkészítésekor törvényességi szempontból természetesen megvizsgálták. Úgy
gondolja, hogy Alpolgármester úr a főépítésszel az ingatlan-nyilvántartásban, vagy a
vagyonkataszterben megnézte ezt az ingatlant. Ilyen szempontból valóban nem vizsgálták,
mert az előkészítés során ezt Alpolgármester úr, mint az előkészítés vezetője, ezt megnézte.
Azt, hogy törvényes-e a bérbeadása, előtte nagyon sokat egyeztették Polgármester úrral.
Törvényességi szempontból lehetséges volt, hogy bérbe adjanak egy ingatlant erre a
feladatra. Ebből a szempontból igen. Az, hogy ennek az ingatlannak a helyrajzi száma, illetve
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a házszáma téves volt, úgy gondolja, hogy az előterjesztés során Alpolgármester úr vizsgálta.
Jerémiás Béláné képviselő:
A Polgármesteri Hivatalban lévő irodát, amit az előző előterjesztés tartalmazott, mikor adták
el magánszemélynek?
Gyovai István polgármester:
Képviselő asszony a Bethlen G. tér 1. szám alatti ingatlanról beszél. Nem adták el, az a
helyiség bérletben van, önkormányzati tulajdonban. A Városgazda Zrt. 10-15 évvel ezelőtt
adta ki annak a vállalkozásnak, aki azóta is jelen van ebben a helyiségben.
Visszautalva dr. Skribanek Zoltán képviselő kérdésére, ilyen esetben, amikor a képviselőtestület olyan döntést hoz, ami az SZMSZ-ük szerint az önkormányzati érdeket sérti,
érvényesíthető erre a helyszínre is. Ott egy bérleti szerződés van érvényben. Ilyen értelemben
vonhatta vissza, illetve függeszthette fel a meghozott határozatot.
Jegyző asszony, illetve a titkárságon dolgozók véleménye szerint eleget tettek a törvényességi
felülvizsgálatnak. Soha nem szokott kérdés lenni a felülvizsgálat alkalmával, hogy egyes
ingatlanok helyrajzi száma, címe törvényességi kérdés-e. Bizonyos nyilvántartási procedúra,
amivel hivatalon belül számos munkatárs foglalkozik. Az előterjesztés során a hivatali
munkatársak megkérdezése nem történt meg.
Most szeretné kérni Bakos Tamás Gábor urat, a Széchenyi Programiroda igazgatóját, hogy
dr. Skribanek Zoltán képviselő kérdésére válaszoljon.
Dr. Bakos Tamás Gábor Széchenyi Programiroda regionális igazgatója:
Tisztelettel köszöntené Polgármester urat, Jegyző asszonyt, s a képviselő-testületet. Először
szeretne elnézést kérni, hogy az előző testületi ülésre sajnálatos módon nem tudott időben
ideérni. Amikor Kiskunhalas határában ért, pont döntés született az adott határozat ügyében,
így nem látta indokoltnak, hogy eljöjjön a testületi ülésre. Most szeretné pótolni ezt.
Röviden bemutatná a programirodát, s azt, hogy miért is lenne indokolt a megnyitása.
Jelenleg a Széchenyi Programiroda egy országosan működő hálózatot üzemeltet, közvetlenül
a Miniszterelnökség irányítása alatt. A fejlesztéspolitikából jelentősen kiveszik a szerepüket,
úgy mint a következő programozási, 2014-2020 közötti ciklus tervezésében, s a korábbi, 20072013 között meghirdetett pályázatok lezongorázásában. Szeretnék kihangsúlyozni, hogy a
programirodának igen fontos szerepe van jelenleg és a jövőre nézve is. Most állítják össze a
következő hét éves programozási ciklus intézményrendszerét, amelyben a programirodának is
komoly szerepe van.
Jelenleg a programiroda a folyamatban lévő pályázatok menedzselését látja el. Mind a civil,
mind a közszféra, mind kkv (lásd. kis- és középvállalkozások) szféra képviselőinek intenzív
segítséget nyújtanak a meglévő pályázataik koordinálásában. Ha bármilyen elakadás merül
fel, mint a pályázati referens a céget otthagyja, vagy a pályázatírója nem menedzselné tovább
az adott pályázatot a beruházási szakaszban. Az ő irodájuk, illetve tanácsadóik ezt a feladatot
ingyenesen látják el. Jelenleg az irodájuk országosan mind a 19 megyében képviselteti magát.
Bács-Kiskun megyében jelenleg Kecskeméten, illetve Baján üzemel iroda. A kiskunhalasi
iroda lenne a következő a megyében, ahol a szaktanácsadóik közvetlen ügyfélszolgálati iroda
keretében személyesen tudnák ezt a feladatot ellátni. Szeretné hangsúlyozni, hogy az általuk
nyújtott szolgáltatás ingyenes. Azon felül, hogy próbálják az új Széchenyi Terv keretében
korábban megjelent, az illetve az év végéig megjelenő pályázatokat népszerűsíteni, segítenek
a leendő pályázóknak a projektjük kidolgozásában, illetve a pályázat benyújtásában,
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koordinálásban. A megvalósítási szakaszban is hathatós segítséget nyújtanak, ha egy-egy
kifizetés, vagy szerződésmódosítás kapcsán megakadna a projekt. Tekintettel arra, hogy a
korábbi programozási ciklusban megjelenő pályázatok száma igencsak lecsökkent, tehát a
meghirdetett kereteket igencsak kimerítették, ezért a feladatuk is áttevődött a folyamatban
lévő pályázatok menedzselésére.
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy még mindig jelennek meg új pályázatok. A tegnapi nap
során is jelent meg a Dél-alföldi Operatív Program keretében egy telephely-fejlesztési
pályázat, mely igen hathatós segítséget nyújt a helyi termelő vállalkozásoknak
telephelyfejlesztésre. November folyamán is meg fognak jelenni az 5.000 fő alatti vidéki
településeken turisztikai szolgáltatást végző vállalkozók, civilek részére pályázatok. Ezekben a
megjelenő uniós forrásokkal támogatott pályázatok felhasználásában tud a programiroda
segítséget nyújtani.
Amiben az együttműködést látná és indokoltnak tartaná, ha lehetőségük van, ne vegyék le
napirendről ezt a határozati javaslatot. Ha ebbe beleszólhatna, akkor Jekő Attila képviselő
mondataira reagálva elmondaná, hogy nem kéri előre a bizalmat, szeretnék ez megszolgálni.
Képviselő úr mondta, hogy annyira nincs tisztában a programiroda működésével. Keszekusza, vagy valamilyen párhuzamot vont az indulással kapcsolatban. Szerinte gyorsan tudják
itt helyben orvosolni, hogy mi a házszáma az adott ingatlannak. Ő felelősséget tud azért
vállalni, hogy a tanácsadók szakszerű és pontos tájékoztatást, segítséget tudnak nyújtani mind
a civil, mind a közszféra és a vállalkozói szféra képviselői részére a projektekkel, illetve az
uniós források felhasználásával kapcsolatban. Azért is tartaná indokoltnak, hogy minél előbb
pontot tegyenek az ügy végére, s az iroda meg tudja kezdeni a működését, mert a jelenleg fel
nem használt keretekben visszamaradó forrásokra kiírandó pályázatok folyamatosan meg
fognak jelenni. Ahogy most is mondta, a telephely-fejlesztési pályázat a tegnapi nappal
kiírásra került, de a vidékfejlesztési pályázatok is meg fognak jelenni. Nemcsak turisztikai,
hanem állattartás és élelmiszer-feldolgozás témakörben az év végén. Minél előbb nyílik meg
ez az iroda, annál hamarabb tudnak a helyi vállalkozásoknak hathatós segítséget nyújtani a
folyamatban lévő pályázataik, illetve a kiírásra kerülő pályázatok népszerűsítése során, hogy
minél több vállalkozó tudjon uniós forrásokhoz jutni az adott járásban. Ezzel is halasi
vállalkozói szféra potenciálját erősíteni, növelni. Indokoltnak látná abból a szempontból is az
iroda mielőbbi megnyitását, hogy a következő, 2014-2020 közötti ciklusban felmerülő
forrásokra fel kell készíteni a vállalkozókat, civileket, hogy adott esetben már a szervezetüket
is olyan gazdasági évvel zárják, hogy lehetőségük nyíljon a következő ciklusban is uniós
forrásokat lehívni. Ezért a tanácsadóik egyfajta auditációt is felvállalnak. A vállalkozók
felkészíthetik a vállalkozásaikat, hogy a következő 7 éves ciklusban minél előbb hathatósan
részt tudjanak venni az uniós források lehívásában, illetve erős potenciállal bírjanak abban,
hogy ezek a támogatások minél nagyobb mértékben jöhessenek ide Kiskunhalasra, illetve a
járásba. Ilyen szempontból az iroda abban tud az önkormányzatoknak segítséget nyújtani, ami
az önkormányzatnak nem is alapvető feladata, hogy a kkv szektort az uniós támogatásokról
tájékoztatja, illetve a felhasználásukban segíti. Ezt a feladatot átdelegálná feléjük, ők pedig
ezt magukra vállalva segítenék megerősíteni a civil, illetve a vállalkozói szférát az uniós
támogatások felhasználásával itt Kiskunhalason, illetve Kiskunhalas vonzáskörzetében. Ezért
tartja indokoltnak, hogy az irodát minél előbb meg tudják nyitni.
Gyovai István polgármester:
Próbálják közben értelmezni az előterjesztést. A Széchenyi Programiroda programjával,
tevékenységével a végsőkig egyetért. Számára nem kérdéses, amiről most az Igazgató úr
beszél.
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Dr. Bakos Tamás Gábor Széchenyi Programiroda regionális igazgatója:
Ő csak erre tud válaszolni. Arra, hogy mi az ingatlan helyrajzi száma, arra nem. Röviden
szerette volna bemutatni, hogy mi a feladatuk a tanácsadókkal, mi az iroda célja. Indokolt
lenne ezt az irodát minél hamarabb megnyitni, mert annál hathatósabb segítséget tudnak
nyújtani a helyieknek. Köszöni, hogy meghallgatták.
Gyovai István polgármester:
Véleménye szerint a képviselő-testület egyetlen tagja számára sem kérdéses az, hogy a
Széchenyi Programiroda működése szükséges ebben a városban, sőt rendkívüli mértékben
örülnek annak, hogy Kiskunhalason önálló irodát kívánnak létesíteni. Nem ezzel van
probléma véletlenül sem, ez kezdettől fogva teljesen egyértelmű helyzet. Itt mindössze az
ingatlankérdésben kell valamilyen végleges és egyértelmű döntésre jutni. A beszélgetések a
háttérben azért történnek, hogy egyértelműsítsék pontosan miről is szól ez a határozati
javaslat.
Aradszky Lászlóné képviselő: (Ügyrendi)
Vitatkozhatnak a helyrajzi és a házszámokon is. Nem nagyon messzire kellene menni.
Javasolja, s talán szavazzák is meg, hogyha szükséges, az érintettek menjenek le az utcára és
nézzék meg melyik helyiségről van szó. Felesleges húzni az időt. Tudja, hogy Jekő Attila
képviselőnek mi a célja ezzel. Reméli, hogy nincs a vállalkozások, civil szervezetek és az
önkormányzat ellen ezzel. Nagyon jó lenne, ha pontot tudnának tenni az ügy végére, s meg
tudnák szavazni. Ha csak az kell hozzá, akkor menjenek le az utcára és nézzék meg melyikről
van szó. Nevetséges, hogy az önkormányzaton belül szakemberekkel vannak körülvéve, s még
mindig azon vitatkoznak, hogy hányas számú üzlethelyiségről van szó. Nevetségesnek tartja,
menjenek le és nézzék meg melyik az.
Gyovai István polgármester:
A szakemberek bár jelen vannak, de nincs közük az előterjesztéshez.
Kétféle javaslat hangzott el eddig. Jekő Attila, illetve Halász Balázs képviselő kérte, hogy
vegyék le napirendről az előterjesztést.
A maga részéről azt javasolja, de úgy gondolja, hogy Aradszky Lászlóné képviselő is
lényegében azt akarta mondani, hogy szünet elrendelését kérik megszavazni a képviselőtestülettől. Bocsánat, ő a maga részéről fenntartja.
Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a napirendi pontot vegyék le a napirendről?
No: 1586
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Nem
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Máté Lajos ...........................................Nem

Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Nagy Péter..................................... Nem
Vili Gábor ..................................... Nem
Váradi Krisztián ............................ Távol
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Hunyadi Péter ............................... Távol
Pajor Kálmán ................................ Nem
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2013.okt.:11 09:12:03
Eredménye
Voks:

>0<Egyszerű szavazás
Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

3
10
0

23,08%
76,92%
0,00%

20,00%
66,67%
0,00%

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a javaslat nem kapta meg a szükséges többséget.
10 perc szünet elrendelését kéri a képviselők szavazatát.
No: 1587
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Nem
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Tart.
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2013.okt.:11 09:12:33
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
5
3

38,46%
38,46%
23,08%

33,34%
33,33%
20,00%

13

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy ez a javaslat sem kapta meg a szükséges többséget, így folytatják.
Hozzászólások
Nagy Róbert képviselő:
Szeretné azt elmondani, hogy itt mindannyian tudják, hogy néha 8-10 oldalas, a költségvetést
komolyan érintő előterjesztések kerülnek közvetlenül a testületi ülést megelőzően eléjük osztós
anyagként, amiket megtárgyalnak. Ez a fél oldalas magyarázat, illetve ez a két alaprajz nem
hiszi, hogy akkora problémát okozna nekik, amiért ezt a Polgármester úr által is elmondott és
fontos, Kiskunhalas vállalkozóit és lakosságát pozitívan érintő előterjesztést esetleg
hátráltatnák. Azért, mert egy-egy képviselő egy egyszerű alaprajzon nem tud eligazodni, ne
legyen akadálya annak, hogy ezt az előterjesztést megtárgyalják. Azt kéri a képviselőtársaitól,
hogy tárgyalják meg.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Szeptember 26-án döntött a képviselő-testület többsége a Széchenyi Programirodával
kapcsolatban, hogy Kiskunhalason is telephelyet fog létrehozni. Néhány perccel ezelőtt
hallhatták a régió igazgatójától azokat a szempontokat, hogy milyen jellegű segítséget tud
adni ez az iroda a halasi, illetve Halas környéki vállalkozásoknak. Ingyenesen tudja a
vállalkozóikat uniós források elnyeréséhez hozzájuttatni. Azt gondolja, hogy nem kell ezt
túlzottan elemezni, mekkora segítséget jelenthet ez egy adott családnak, egy
kisvállalkozásnak. Az egész életüket megváltoztathatja a halasi vállalkozóknak, ha uniós
pályázaton sikeresen részt tudnak venni, a vállalkozásukat és a családjuk anyagi
gyarapodását biztosítani tudják.
Nem véletlen kérdezte a Jegyző asszonyt, hogy milyen hivatkozással függesztette fel a
Polgármester úr a szeptemberi döntés végrehajtását. Számított arra, hogy az új
önkormányzati törvény 68. § (1) bekezdésére fog hivatkozni, ami arról ír, hogy a
polgármesternek egy alkalommal joga van arra, hogyha a testület olyan döntést hoz, ami az
önkormányzat szempontjából hátrányos, az önkormányzat érdekeit sérti, akkor felfüggesztheti
ennek a végrehajtását. Neki furcsa, hogy Polgármester úr szerint a halasi vállalkozások
fejlesztése, uniós pályázatokon való elindulásának lehetősége sérti az önkormányzat érdekeit.
Gyovai István polgármester:
Az ingatlan megnevezése volt hibás, emiatt történt a felfüggesztés.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A választási kampányban majd elmondja a helyi vállalkozóknak, hogy miért nem akarta az ő
uniós pályázatokon való részvételüket támogatni.
Nem is ezzel van az egyik nagy gond, hanem azzal, hogy a törvény azt írja, amennyiben ilyen
feltételezése van a polgármesternek, hogy ez egy önkormányzat érdekét sértő döntés volt,
akkor 3 napon belül kell benyújtania és 15 napon belül meg kell tárgyalnia a testületnek ezt a
kérdést. Polgármester úr nem nyújtotta be 3 napon belül ennek a döntésnek az
újratárgyalását, illetve az indoklását, hogy miért akarja ezt felfüggeszteni. Úgy gondolja,
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hogy még mindig az eredeti döntésük van érvényben.
Igazából a mérlegnek két serpenyője van. Úgy gondolja, hogy az egyikben nincsen semmi, a
másik az van, hogy a halasi vállalkozókat helyzetbe tudják hozni. Azért nincs semmi a másik
serpenyőben, mert ezt az ingatlant jelenleg nem lehet kiadni. Ez a bérlőjelölt is, aki szóban
jelezte, hogy kiveszi, elállt a bérleti szándékától. Nyilvánvaló, hogy egy olyan ingatlanban,
ahol hamarosan felújítást fognak végrehajtani, senki nem fog néhány hónapra beköltözni, s
utána további hónapokra fizetni a bérleti díjat, miközben ott munkálatok folynak, s nem tudja
a tevékenységét folytatni. A rendelkezésre álló vizesblokk nem rendelkezik ÁNTSZ engedéllyel.
Gyovai István polgármester:
Tegnap délelőtt tárgyaltak Alpolgármester úrral erről a kérdésről. Az az előterjesztés, ami az
interneten is elérhető mindenkinek, számára abszolút elfogadható volt. Alpolgármester úrtól
tudja azt, hogy egy vállalkozó kávézót kíván nyitni a jelenleg tárgyalt helyiségben. Ezt
követően a Városgazda Zrt. vezérigazgatóját felhívta, aki alátámasztotta ezt az információt.
Tegnap este, ha nézték a Halasmédia híradóját, ott már két vállalkozóról volt szó. Nem tudja,
hogy ki a második. Nem tudja, hogy Képviselő úr a mai napon tárgyalt-e az illető
vállalkozókkal. Itt olyan információkról beszél, ami a tegnap este még érvényes
információkkal szemben egészen más adatokat tartalmaz. Úgy gondolja, hogy kicsit félreviszi
a dolgokat. A véleménye mindig is az volt, hogy amennyiben fizető bérlő van a főtéri
helyiségekre, akkor ezt nem szabad megvonniuk önmaguktól. Bérleti díjat fizetnek a
Városgazda Zrt. számára. Ő továbbra is fenntartja ezt azzal együtt, hogy annak a főtérnek
élőnek kell lennie. Nem délután 4 órakor zárnak be egy irodát, hanem lényegében egész este
nyitva tartó vendéglátóhelyeknek kellene működniük. Szó nincs arról, hogy a Széchenyi
Programirodának bármiféle működését érintő kérdés benne felmerült volna. Nagyon örül
neki, végezzék a munkájukat. Kiváló helyszín a Városháza főbejárata melletti üzlethelyiség.
Egyetértett vele. Nagyon örült tegnap délelőtt, hogy ez került kimondásra. Most úgy tűnik,
hogy egy utolsó másodpercben jött csavarral visszatérnek egy olyan helyiségre, aminek a
határozati javaslatában továbbra is ott van a Bethlen Gábor tér. Nem tudja, hogy milyen
vonatkozásban. Egy ingatlannak teljesen egyértelmű megnevezése van. Vagy egy konkrét
helyrajzi szám, vagy egy konkrét házszám. Itt Bethlen Gábor tér 1-től kezdve 7/H és D van.
Számára ez nem igazából értelmezhető.
Jekő Attila képviselő:
Bakos úrra reflektálna. Ha sikerült volna ideérnie a testületi ülésre, sajnálja, hogy nem
tájékoztatták, egyértelművé vált mindenkinek, hogy a Széchenyi Programirodával
kapcsolatban a testületben nincsenek kérdések, a működését, szükségességét senki nem
kérdőjelezte meg. Ő sem erre utalt most. Akkor is azt mondták, s azért nem szavazták meg az
előterjesztést, mert ahogy Polgármester úr is mondta, ez a város legfrekventáltabb helyén
lévő egyik iroda. Annak a funkciója úgy van az egész rendezési tervben, hogy az új
városközpontban egy élettel megtöltött, kávézókkal, étteremmel egy aktív városközpont lenne.
Azt mondták, nem biztos, hogy ennek az irodának itt van a legjobb helye, s keressenek neki
egy másik helyet. Ez volt az alapállapot. Erre a többség megszavazta a dolgot. Utána kiderült,
hogy nem jól készült az előterjesztés. A jegyzőnek és a hivatalnak törvényességi szempontból
kellett ezt vizsgálni, nem pedig tartalmilag. Azt gondolja, hogy a tartalmi kérdés az
előterjesztő felelőssége. Ezt az előterjesztést Alpolgármester úr készítette, mint ahogy a
tegnap megkapott legutolsó előterjesztést is. Ahhoz képest ez megint egy új előterjesztés.
Szeretné jelezni, hogy ebben a kérdésben röpke két hét alatt a harmadik előterjesztést kapják
meg, s most sem tudja, ha Jerémiás Béláné képviselő megkérdezné, hogy melyik irodáról van
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szó. Neki nem annyira világos még mindig, hogy melyik iroda az. Ilyen szempontból lehet,
hogy jó lett volna Aradszky Lászlóné képviselő javaslata, hogy menjenek le, s a programiroda
munkatársai rámutattak volna, hogy ezt szeretnék. Reményeik szerint nem olyanra mutattak
volna rá, amelyikben 10 éve van egy bérlő, mert az elég nehéz lett volna a számukra
megszerezni.
Összegezve a dolgot, azért mondta, hogy vegyék le a napirendről, mert mindannyian azt
szeretnék, hogy az iroda végre kezdje meg a működését egy olyan helyen, ami mindenkinek jó.
A városnak is jó, nem lesz bevételkiesés, de a vállalkozók és az érdeklődők is meg tudják
találni. Nem tudja, hogy jelen pillanatban ez az előterjesztés erről szól-e, mert 10 perccel
ezelőtt kapták meg. Ha erről szól, akkor támogatható. Ezért mondta azt, nem tudja, hogy
mennyire sérülne ez a két hétben, hogy normálisan minden fél üljön le, menjenek el, nézzék
meg, s végre egy olyan előterjesztés kerüljön ide, amire mindenki azt tudja mondani, hogy
megnyugtató és rendezték az iroda sorsát. Ezért javasolta, hogy vegyék le a napirendről. Még
mindig nincs meggyőződve az előterjesztés pontosságáról, ezért tartózkodni fog a kérdésben
annak ellenére, hogy a Széchenyi Programiroda működésével egyetért és sok jó ügyfelet és
munkát kíván nekik.
Pajor Kálmán képviselő:
Minden normális település kapva-kapva egy ilyen fontos és ingyenes szolgáltatáson. Úgy
látszik, hogy Halas nem. Halason néhány ember akadályozza azt, hogy ezt a kérdést lezárják
és megoldják minél előbb. Minél előbb szükség lenne erre az irodára Halason.
Megütötte a fülét, hogy mindenki úgy adja elő, a Polgármesterrel az élen, mintha az
előterjesztő hibája lenne a múltkori házszámtévesztés, holott ez a hivatal hibája és
hanyagsága.
Gyovai István polgármester:
Nem a hivatal írta az előterjesztést.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem a hivatal írta az előterjesztést, de a hivatal elfelejtette a vagyonkezelőjét értesíteni a
változásokról. Ne haragudjon Polgármester úr, de ez nonszensz, hogy a hivatalon belül egy
információ nem jut el oda, ahonnan az előterjesztő meg kell, hogy kapja.
Gyovai István polgármester:
Az előterjesztő kötelessége előkészíteni egy előterjesztést.
Meg kell kérdezni.
Pajor Kálmán képviselő:
Maga a vagyonkezelő nem tud egy változásról, amit a hivatalban tudnak. A vagyonkezelő
információja alapján készült az előterjesztés, de most ne ezen vitatkozzanak, hanem hogyan
lehetne előrelépni. Úgy értelmezi ezt a módosító indítványt, amit most kaptak készhez, hogy az
előterjesztőnek joga van módosító indítvány adni még szóban is, nemcsak írásban, megítélése
és az SZMSZ szerint is. Nem tudja, hogy miért akadnak fenn azon, hogy idehozott egy
módosító indítványt az előterjesztő egy ideiglenes elhelyezésről, amíg felújításra nem kerül az
a bizonyos iroda, amit kinéztek erre a célra és megfelelőnek tartanának. Pofonegyszerű az
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ügy. Véleménye szerint minél előbb döntsenek erről a kérdésről. Rendkívül sajnálatosnak
tartja, hogy Jekő Attila, Halász Balázs képviselő, illetve Gyovai István polgármester ezen
problémázik folyamatosan. Úgy érzi, hogy a háttérben egészen más indítékok vannak.
Gyovai István polgármester:
Állandóan félreértelmez minden szándékot Képviselő úr. Mindössze szeretné, ha
végérvényesen a dolog végére jutnának, s teljesen egyértelmű helyzet lenne.
Máté Lajos képviselő:
Ő is azt érzi, hogy nem akarásnak nyögés a vége. Igazából ez az előterjesztés valami olyan ok
miatt nem tetszik akár Polgármester úrnak, akár Jekő Attila, vagy Halász Balázs
képviselőnek, hogy az előző testületi szavazás végén, igaz, hogy akkor a szavazás után voltak
és a mikrofon nem volt bekapcsolva, de ő ül legtávolabb Halász Balázs képviselőtől, aki
hangosan mondta, hogy egy újabb választási iroda alakul. Ez húzódik a háttérben.
Polgármester úr rendszeresen beleszól a hozzászólásokba. Polgármester úr vezeti a testületi
ülést és nem helyes, ha beleszól a hozzászólók beszédébe.
Ha neki lenne egy vállalkozásokat támogató pályázatíró cége, amivel szemben egy olyan
iroda nyílna a városban, amelyik ezt a szolgáltatást ingyen végzi, neki is égnek állna a haja,
mégha azt is hangoztatná, hogy nagyon örül neki, hogy itt egy ilyen iroda jelentkezik. Biztos,
hogy nem tűnne nagyon hitelesnek a szájából ez a kijelentés. Ezért Jekő úr szájából sem tűnik
annak. Az ő vállalkozásával, eddigi tevékenységével szembemenő iroda nyílna itt a városban,
ami ingyenesen és nagyon pozitívan tudná támogatni a halasi vállalkozókat, akár a
magánszemélyek vállalkozási készségét.
Ha Kiskőrös, Kalocsa, vagy más Bács-Kiskun megyei település részéről ülnének itt a
képviselő-testületben, akkor el tudná fogadni, hogy megpróbálják ezt akadályozni, de abban a
helyzetben, amikor a megyében a két legnagyobb városban van ilyen iroda és a harmadikban
szeretne az állam egy olyan szervezetet létrehozni, ami a vállalkozásokat támogatja, akkor
nekik ezért kezüket-lábukat kellene törni, hogy így legyen. Ha nagyon sokáig akadékoskodnak,
még az is előfordulhat, hogy Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, vagy Kalocsa fog egy ilyen irodára
szert tenni. Azt fogják mondani, hogy van Bács-Kiskun megyében három, nem kell négy, elég
lesz. Nem hiszi, hogy arra hivatkozva, hogy életet akarnak lehelni ebbe a sok éve nem élettel
benépesített irodába, szembeállítva egy ilyen irodának a hatásával, ez egy normális gondolat.
Akárhol kérne ez az iroda helyet magának, egy olyan városnak, ahol ekkora a
munkanélküliség, az ínség, kezét-lábát kellene törnie, hogy rendelkezésre bocsássa azt az
irodát.
Fülöp Róbert alpolgármester:
A kérdéseknél is kimaradt pár dolog. Amelyik irodára a Hősök terén gondolni kell, Halász
Balázs képviselőnek mondja, délre található a Polgármesteri Hivatal bejáratától. Így
egyértelmű lesz a helyzet, s tudják miről van szó.
Miért ez a javaslat került az asztalra? Azért erről tárgyalnak, mert jelen pillanatban az az
iroda, amiben konszenzus van, hogy rendben lévő lenne, pillanatnyilag alkalmatlan. Az, ami
alkalmas, az a Bethlen Gábor tér felől lévő irodák, azok vannak olyan állapotban, hogy
azonnal beköltözhetők. Jönni fog a felújítás a Városházára. Pont azért írta bele ebbe a
módosításba, hogy azt kellene kérniük a kivitelezőtől, hogy először a Hősök tere felőli oldalon
kezdjenek. Utána át tudják költöztetni az irodát erről az oldalról arra az oldalra. Amikor
végeztek a teljes felújítással és látják mi a helyzet, merre tudnak továbbmenni, újra döntési
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pozícióban lesznek a tekintetben, hogy milyen végleges helyet ezeknek a dolgokat, s hol van
kialakítható helyszín a kávézónak. Ezen tervek alapján ezek az üzlethelyiségek nem lesznek
alkalmasak kávézónak. Mindenképpen módosítani kell még a terveken. Egyszerűen nincs
megfelelő mennyiségű mellékhelyiség, nincs megfelelően összenyitva. Egy 10 m2-es helyiséget
nem fognak kivenni kávézónak és egy 20 m2-est sem. Ha azt akarják, hogy kávézó legyen, már
most módosítaniuk kellene a terveken, s olyan terveket beadni, amelyekkel ezt életszerűen alá
lehet támasztani. Ezek a tervek nem alkalmasak arra, hogy itt kávézó üzemeljen.
Pillanatnyilag nekik az az érdekük, hogy ezt az irodát elhelyezzék. Ezért javasolja az osztós
anyagot elfogadni. A határozati javaslat 2. pontjának a kiosztottat tekinti. Ezt vegyék bele és
szavazzanak róla. Mindenkit arra kér, támogassa, hogy meg tudják nyitni az irodát itt a téren.
Azért kellett így körüljárnia azt, hogy pontosan miről is beszélnek, mert egyszerűen nincs jobb
meghatározása ennek a dolognak, minthogy leírja kisgyerek módjára. Nem tudja leírni azt,
hogy hányas helyrajzi szám, mert az egész épület 1 hrsz.-on van. Hiába mondják azt, hogy
beszéljenek a számozásokról. Számozás tekintetében a Hatósági Osztály az, aki kiállítja erről
a hatósági bizonyítványt. Erről a részről nem állítottak ki, mert nem kért senki róla.
Amikor a filmszínház és a Halasmédia átalakulása volt, akkor a pontos, precíz megoldása
végett a házszámváltozásokat a Hatósági Osztálytól megkérte a hivatal, de nem kérte meg a
köztes irodákra és nem lett értesítve a vagyonkezelő. Nem lett kiállítva rá a hatósági
bizonyítvány, tehát Bethlen G. tér 1.-nek lett hívva. Bethlen Gábor tér 1. alatt tartották a
legutóbbi képviselő-testületi ülésüket is, mert oda szólt a meghívó.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem tudja, hogy tájékoztatta-e valaki a kávézó vállalkozóját, hogy több, mint fél évre fel lesz
dúlva a belváros pont a kávézója előtt. A Bethlen téri része leginkább és a Városházától
északra lévő terület. Az a terület, amelyről beszélnek, a főbejárattól délre lévő iroda előtti
terület szinte érintetlen lesz. Megközelíthető lesz az iroda, ha megfogadnák ezt a kérést, s
azzal kezdenék a ház felújítását, akkor lenne a legcélravezetőbb az iroda elhelyezése.
A most kérdéses 17,4 m2-es iroda nem túl szerencsés hely valóban se kávézónak, se irodának,
mert feldúlásra kerül a tér. Éppen ezért helyesli, hogy egy átmeneti megoldásként javasolja az
Alpolgármester úr. Minél előbb a Városháza főbejáratától délre lévő irodába át kell
költöztetni ezt a nonprofit irodát. Gyakorlatilag nagyon egyszerű ez a megoldás, amit
idehoztak módosító indítványként, minden további nélkül megszavazható.
Megkérdezi a Jegyző asszonyt, hogy van-e ebben olyan kifogásolható rész, hogy valami miatt
a házszámok, helyrajzi számok nem stimmelnek. Ha megszavazzák ezt a módosító indítványt,
akkor újabb felfüggesztésre nem fog sor kerülni, mert egyértelmű. Jó lenne ezt tisztázni,
mielőtt szavaznak. Azt javasolja, hogy minél előbb szavazzanak.
Gyovai István polgármester:
A törvényességi felülvizsgálatot nem képviselő-testületi ülés keretében szokta elvégezni a
jegyző, van egy ilyen érzése.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az előző testületi döntésnél sem volt törvényességi szempontból hiba. Miután a képviselőtestület elég sokáig foglalkozott ezzel a témával, sikerült a Műszaki Osztállyal egyeztetni. A
házszámok alapján valóban ez a 7/E. a 17,4 m2-es terület.
Alpolgármester úrnak mondaná, hogy hatósági bizonyítványt csak kérelemre állít ki a
hatóság. Erre a helyiségre és a mozira kérelem alapján állították ki a 7/C és 7/H házszámra
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hatósági bizonyítványt. Ebből a szempontból most le tudták egyeztetni és a 7/E valóban ez a
helyiség, amit Alpolgármester úr az előterjesztésben írt.
Gyovai István polgármester:
Alpolgármester úrtól kérdezi, hogy a most kiosztott határozati javaslat második bekezdésében
van egy olyan sor, hogy a Széchenyi Programiroda Np. Kft.-vel az önkormányzat által kötött
bérleti szerződést aláírja. Itt nyilván nem egy önkormányzat által kötött, hanem kötendő, vagy
az önkormányzat képviseletében a bérleti szerződést aláírja megfogalmazás lenne a helyes.
Ebben a formában elfogadják-e a határozati javaslatot?
No: 1588
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.okt.:11 09:37:06
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
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0,00%
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0,00%
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Távol
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Eredménye: Elfogadva
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0,00%
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276/2013. Kth.
A 272/2013. Képviselő-testületi határozatban hibásan szereplő címzés javítása
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2013.sz. Kth döntését a
képviselő-testület visszavonja.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 11 napjától
kezdődően visszaveszi a jelenleg Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1. szám alatt szereplő,a
természetben a Filmszínház (Bethlen Gábor tér 7/H.) és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit
Kft.(Bethlen Gábor tér 7/D ) között található 17,4 m2-es, a házszám változás szerinti
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Kiskunhalas Bethlen Gábor tér 7/E szám alatt, 1 helyrajzi számon szereplő üzlethelyiség
üzemeltetését a Halasi Városgazda Zrt-től. Az ingatlan további hasznosításáról az
Önkormányzat határozatban dönt.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Halasi Városgazda Zrt. jelenlegi nyilvántartása szerint Kiskunhalas, Bethlen Gábor
tér 1. szám alatt szereplő, természetben a Filmszínház (Bethlen Gábor tér 7/H.) és a Halasi
Média és Kultúra Nonprofit Kft.(Bethlen Gábor tér 7/D ) között található 17,4 m2-es, a
házszám változás szerinti Kiskunhalas Bethlen Gábor tér 7/E szám alatt, 1 helyrajzi számon
szereplő üzlethelyiségre a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft-vel az Önkormányzat által
kötendő bérleti szerződést aláírja. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az
Önkormányzat ingyenesen a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsájtja
az ingatlant, a rezsi költségek megfizetését a Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. vállalja,
valamint ,hogy az Önkormányzat hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlanra történő csere
lehetőségét fenntartja.
A városháza rekonstrukciós munkálatok végzésénél tekintettel kell lenni az iroda zavartalan
működésére. Ezért amíg a Bethlen Gábor tér felőli oldalon működik az iroda, a Hősök tere
alatti helyiséget kell elkészíteni, majd az irodát a már felújított helyre kell költöztetni, hogy a
Bethlen Gábor téri ingatlanok felújítása sem okozzon működési problémákat. A továbbiakról
pedig a Képviselő-testület dönt a teljes felújítás, és az igények ismeretében.
3.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges hatósági bizonyítványok a Halasi Városgazda Zrthez, mint vagyonkezelőhöz történő eljuttatásáról gondoskodjon minden esetben, a Bethlen
Gábor térrel kapcsolatos házszámozás megváltozásában érintett ingatlanokkal kapcsolatban
a legrövidebb határidőn belül tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kőrösi Dezső csoportvezető, Építéshatósági Csoport
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15.
Fülöp Róbert alpolgármester általa: Széchenyi Programiroda
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Bízik benne, hogy a Széchenyi Programiroda rövid időn belül meg tudja kezdeni a működését
Kiskunhalason.
5 Új napirendi pont 09:37:28
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az orvosi ügyeleti rendelők helyszínének hosszú távú rendezése
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Egy rövid kronológiát tenne az ügymenet tekintetében. 2013. március 25-én írta dr. Romhányi
Zoltán, a kórház főigazgatója azt a levelet, amelyben tájékoztatta a Polgármester urat, hogy
ki kell költöznie a háziorvosi ügyeleteknek. 2013. május 30-án foglalkozott a testület ezzel a
kérdéssel. A Pingvin Patikának helyet adó, önkormányzati tulajdonú ingatlanban kívánta
elhelyezni a testület. Ezt követően ezt a helyiséget a Pingvin Patika megvásárolta. Szeptember
26-án készített Polgármester úr egy újabb előterjesztést, ahol a Posta utcai rendelőt jelölte
meg lehetséges helyszínre, ez azonban visszavonásra került. Azóta újabb elképzelés ebben a
témában nem született. Azt azonban tudják, hogy október hónap folyamán meg kell találni a
végleges megoldását ennek a kérdésnek. Azt is láthatták néhány nappal ezelőtt a helyi
médiában, hogy az ügyeletet teljesítő összes gyermek- és háziorvos egy petíciót intézett a
testület felé, amelyben kérték, hogy az eredeti helyszínen maradhassanak. Az az elképzelés,
hogy esetleg a Bem utcai tízemeletes alatti rendelőbe költözzenek, számukra nem volt
elfogadható. Ezen előzmény után egy rövid határozati javaslatot tett, melynek az a lényege,
hogy a testület Fülöp Róbert alpolgármester úrnak ad felhatalmazást arra, hogy elkészítse a
lehető legrövidebb időn belül a végleges megoldásra irányuló koncepciót.
Kérdések 09:39:38
Jekő Attila képviselő:
Az előterjesztés kiveszi a Polgármester úr kezéből az ügyet és átdelegálja Alpolgármester
úrnak. Képviselő úrnak mi volt ezzel a motivációja? Azt gondolta, hogy Polgármester úr nem
tudja, vagy nem akarja ezt az ügyet kezelni, vagy azt gondolta, hogy egy fideszes politikus a
kórház vezetésével rugalmasabban tud tárgyalni? Igazából nem látja a célját. A kronológiát
értik. Ennek van egy folyamata, nem érti, hogy miért kell ebbe most belenyúlni, hogy mi az
indíték. Ezt a két okot tudja elképzelni. Milyen motiváció van emögött?
Gyovai István polgármester:
Úgy gondolja, hogy Alpolgármester úrral meglehetősen sűrűn, naponta többször tárgyalnak.
Számos kérdésben teljesen egyértelmű, azonos állásponton vannak. Néhány alkalommal úgy
fogalmazott, hogy sajnos ezeket az azonos álláspontokat időnként a politika felülírja, s
ilyenkor alakulnak ki azok a helyzetek, amelyek sok alkalommal ezen a képviselő-testületen
megtörtént. Egy bármilyen jófajta javaslattal a képviselő-testület bármelyik tagja élhet, akár
önálló előterjesztésben bármikor. A jelenlegi előterjesztés mindössze arról szól, hogy kapja
meg Alpolgármester úr az ezzel kapcsolatos intézkedési jogokat. Semmilyen kifogása nincs
ezzel kapcsolatban. Bízik benne, hogy meg fogják keresni azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt
2-3 hónapban milyen megoldások merültek fel.Bízik benne, hogy sikeres lesz ez a folyamat,
megállapodás, bárkivel is köttetik. Az előterjesztésben az áll, hogy amennyiben létrejöhet,
még akár október hónap folyamán egy újabb rendkívüli testületi ülés keretében történik a
tárgyalás. Láthatóan nagyon pörögnek az események. Bízik benne, hogy a hónap végéig
egyértelmű döntés fog születni, ami nemcsak a képviselő-testület, hanem az orvosok számára
is elfogadható lesz. Természetesen az ápoltak számára is, mert ők a legfontosabbak ebben a
rendszerben.

28

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Nem érzi úgy, hogy Polgármester úr kezéből bármit is ki akarnának venni. Az előterjesztés
bevezetésében is benne van, hogyha megszületik a koncepció, s a testület ezt többségi
szavazással támogatni fogja, akkor nyilvánvalóan Polgármester úr fogja az ügymenetet
folytatni, s a szükséges dokumentumokat aláírni. Úgy gondolták, hogy képviselő-testületi
felhatalmazás nélkül nem kezdenek bele tárgyalásokba. Tisztább és korrektebb az a helyzet,
ha meg van jelölve valaki a testület részéről, aki akár a GYEMSZI-vel, akár a
kórházigazgatókkal leül tárgyalni. Az igaz, amit Jekő Attila képviselő kérdez, hogy ők úgy
gondolják, az állammal szemben nem feltétlenül a pereskedés és a kenyértörés a célravezető
magatartás, hanem egy kicsit diplomatikusabb út. Úgy gondolják, hogy meg tudják oldani ezt
a kérdést, van elképzelésük, s kívánnak segíteni a betegeknek, az orvosoknak és a városnak is.
A szándékukról úgy gondolja, hogy abszolút jó szándékú, senki ellen nem irányul.
Gyovai István polgármester:
Ebből számára az derül ki, hogy várhatóan a kórház területén fog tovább működni mindkét
orvosi ügyelet. Nagyon örül neki, bízik benne, hogy sikeresek lesznek a tárgyalások, s sikerül
azt az ügyet elintézni, amit a kórház igazgatójának sem sikerült az elmúlt hónapokban. Ő
végképp kiállt amellett, hogy a jelenlegi területen a felnőttorvosi ügyelet nem működhet
tovább. A rekonstrukció keretében érintett területről van szó. Bízik benne mindenképp, hogy a
kórház területén továbbra is működhessen.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Nagyon sajnálja, hogy Halasmédia erről az
építő jellegű vitáról nem tud semmilyen összefoglalót adni. Bocsánat, a kamera nincs jelen.
Nagyon sajnálja, biztos fontosabb dolguk volt.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 1589
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.okt.:11 09:44:36
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

12
0
1

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

29

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

Szavazott

13

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

100.00%

86,67%

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

277/2013. Kth.
Az orvosi ügyeleti rendelők helyszínének hosszú távú rendezése
Határozat

A Képviselő-testület megbízza Fülöp Róbert alpolgármester urat, hogy legkésőbb az októberi
rendes testületi ülésre, készítsen előterjesztést a házi orvosi ügyeletek helyszínének hosszú
távú rendezése tárgyában, legyen kiemelt tekintettel a szakma és a betegek elvárásaira, és az
önkormányzat pénzügyi szempontjaira.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő
Fülöp Róbert alpolgármester
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
6 Új napirendi pont 09:44:44

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hozzájárulás a Thorma János Múzeum NKA pályázatához
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető:
A Thorma János Múzeum fordult azzal a kéréssel hozzájuk, hogy szeretne pályázatot
benyújtani az NKA Könyvtári Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra. Ennek a beadási
határideje az előterjesztésben jelzett 4.-e éjfél, ezért szükséges rendkívüli testületi ülés
keretében erről tárgyalni. Ahogy az előterjesztésben is írta, a pályázat önrészt nem igényel. A
pályázatból megpályázni remélt összeg fedezi a könyvkiadást. Úgy ítélik meg, hogy ez a könyv
szükséges Kiskunhalas város számára, hiszen fontos kiadvány ez a turisztikai vonzerő növelés
érdekében. Azt gondolja, hogy ezzel gazdagodni fog a város, ezért szükséges volna a testület
hozzájárulása.
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Kérdések 09:45:57
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1590
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter..................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Távol
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2013.okt.:11 09:46:09
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%

278/2013. Kth.
Hozzájárulás a Thorma János Múzeum NKA pályázatához
Határozat

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Thorma János Múzeum
pályázatot adjon be a NKA Könyvkiadás Kollégiuma által meghirdetett „könyvkiadási
tevékenység 2013. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek
létrehozására” pályázatra, Pálffy István: Kiskunhalas és környéke c. útikönyv
megjelentetésére.
A pályázati kiírás szerint a Képviselő-testület a pályázathoz önerőt nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető
Szakál Aurél, Thorma János Múzeum igazgatója, Köztársaság u. 2.
Csendes Ildikó, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Köszöni a gyors és hatékony munkát, mindenkinek eredményes pénteki napot és kellemes
hétvégét kíván. Más napirendi pont nem lévén a képviselő-testületi ülést befejezettnek
nyilvánítja.

Ülés befejezése 09:47:41

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Jekő Attila:)

(:Nagy Péter:)
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