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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Testületi névsor: 

 

 Képviselő Voks Frakció 

 

1. Gyovai István 1 Jövőnk Halas Egyesület 

Frakció 

2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ Frakció 

3. Dózsa Tamás Károly 1 Független 

4. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ Frakció 

5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ Frakció 

6. Halász Balázs 1 Független 

7. Hunyadi Péter 1 FIDESZ Frakció 

8.Jekő Attila 1 MSZP 

9 Jerémiás Béláné 1 FIDESZ Frakció 

10. Máté Lajos 1 FIDESZ Frakció 

11. Nagy Péter 1 Független 

12. Nagy Róbert 1 Független 

13. Pajor Kálmán 1 FIDESZ Frakció 

14. Váradi Krisztián 1 Demokratikus Koalíció 

15. Vili Gábor 1 Jövőnk Halas Egyesület 

Frakció 

 

 (15 fő 100 % ) 

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és 

szociálpolitikai osztályvezető 



2 

 

Dr. Csala Mónika  sajtóreferens 

László Mária belső ellenőr 

Barta József stratégiai és fejlesztési 

osztályvezető 

Meggyesi József  közútkezelő 

Tóth Péter  főépítész 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 

 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az 

ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jerémiás Béláné és Vili Gábor képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

Napirend előtti hozzászólások 13:43:02  

Jekő Attila képviselő: 

 

Azt megszokták, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz propaganda nem szól másról, mint hogy 

a kormányzati segítség milyen nagy volt Kiskunhalas számára és hogy milyen nehéz pénzügyi 

helyzetből hozta ki a várost. Itt szeretné újra leszögezni azt, hogy az elmúlt év során kapott 

támogatásokat normatívák és jogszabályok szabályozták és semmilyen olyan plusz támogatás 

a városnak nem jutott, amit egyéb arra jogosultak ne kaptak volna meg.  

Két példát említene. Adósságkonszolidációt – mindenki tudja- nemcsak Kiskunhalas Város 

Önkormányzata kapott, hanem az összes település Magyarországon. A másik az ÖNHIKI 

támogatás, amit jogszabály szabályoz. Aki azoknak a paramétereknek megfelel, az megkapja. 

Ennek ellenére, hogy ez így van, ezzel a ténnyel Bányai Gábor tovább roadshow-zik. Egészen 

arra ragadtatta el magát, hogy ezt a szerepét úgy megnövelje, hogy ő mentette meg a csődtől 

a várost. A helyi újság ennek teret ad, idézi, hogy Bányai úr mit mondott. Kérne némi 

magyarázatot, mert nem tudta, hogy városuk ennyire rossz helyzetben volt pénzügyileg. Miről 

szólnak a sorok: „Halas idén csődbe ment volna, ha nincs az adósságátvállalási program. Ha 

az elmúlt években nem hozunk ide többszázmilliós pályázati támogatást, a költségvetés 

hiányát egyensúlyozó segítséget, s nincs az adósságátvállalása, akkor a város tavaszra 

megszűnt volna  működni, jött volna a csődbiztos.” Nem tudja, hogy a képviselőtársai hogy 

vannak ezzel, ő ilyen pénzügyi gondokról, helyzetről nem tudott. Kérdezné Polgármester urat, 

hogy mi erről a véleménye és Bányai Gábor honnan veszi ezeket az információkat? Kéri 

tisztázni ezt a helyzetet, annál is inkább, hiszen a jövő évi költségvetés előtt állnak és egyre 

jobban előtérbe kerül majd a város pénzügyi helyzete. A tisztánlátás kedvéért meg szeretné azt 

kérdezni, hogy ennek a nyilatkozatnak mi a valóságtartalma. Tényleg ennyire rossz volt a 
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pénzügyi helyzetük, hogy tavaszra akár a csődbiztossal is találkozhattunk volna 

Kiskunhalason? 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Képviselői felszólalásra nem szokás hosszasan válaszolni, éppen ezért azt kell, hogy mondja, 

amit egyébként már nagyon sok alkalommal akár bizottsági, akár testületi, vagy egyéb 

nyilvános üléseken, fórumokon elmondott, s ha jól emlékszik, decemberben a képviselő-

testületet még meg is „dicsérte”, hogy 2011. júniusában hozták azt a döntést, amit annak 

idején egyfajta szükséghelyzet rendezésnek kívántak elfogadni, ez pedig az intézkedési terv 

volt. Az intézkedési terv volt az, ami 2011. II. félévében, 2012-2013. évben egy egészen 

másfajta működési rendet diktált ennek a városnak, az önkormányzat valamennyi 

intézményének és szervezetének. Ez a terv volt az, ami 2011-ről 2012-re kb. 300 millió Ft-tal 

csökkentette az önkormányzat kiadásait, 2012-ről 2013-ra további kb. 400 millió Ft-tal, s az 

elmúlt év fordulóján is hasonlóan kb. 400 millió Ft-tal. Számtalan alkalommal elmondta, 

hogy Kiskunhalas város kb. 1 milliárd Ft-tal kevesebb költséggel, olcsóbban működik, s ebbe 

nem számolja bele azt, hogy különböző intézmények működtetését, fenntartását az állam vette 

át, beleértve a kórházat, vagy a pedagógusok fizetését, vagy hasonló dolgokat. A képviselő-

testület hozta meg ezt a döntést, a testület érdeme. A képviselő-testület érdeme az is, hogy a 

végsőkig támogatta ennek a döntésnek a végrehajtását. Kétségtelen, hogy rendkívül kemény 

helyzetek alakultak ki az elmúlt években, de ennek az eredménye az, hogy Kiskunhalas városa 

nem nulla, hanem magasabb szinten működőképes, ami azt jelenti, hogy veszteség nélkül 

működőképes. Azok a támogatások, amelyek az elmúlt években különböző címeke a városhoz 

befolytak, kétségtelen, hogy sokat segítettek a helyzeten, de ezek – legutóbbi alkalommal is 

elmondta- egyszeri támogatások. A város működése saját elhatározásán, saját rendszerének 

az újraállításán működött. Az egyszeri támogatások helyenként természetesen segítséget 

jelentettek, de nem a működést befolyásolták. Éppen ezért ezek a kijelentések számára 

megdöbbentőek. Nem olvasta a cikket, hogy ez évben csődhelyzet előtt álltak. Sőt az elmúlt 

alkalommal azt próbálta bemutatni, s a Halasmédia is nagyon szépen bemutatta, hogy azok az 

állami elvonások, amelyek a gépjárműadó 60 %-át, a személyi jövedelemadóból korábban 

befolyó 6 %-ból 5 %-ot elvittek az állam javára Kiskunhalas városától, mintegy 600 millió Ft-

os elvonást jelentettek. Ezzel szemben az adósságkonszolidáció abban az első évben, s reméli, 

hogy így lesz 2014-ben, amikor teljes mértékben érvényesülni fog, éves szinten 400 millió Ft-

os adósságtörlesztéstől menti meg a várost. 200 millió Ft ennek ellenére továbbra is az állam 

zsebében cseng. Összességében Kiskunhalas városa nem járt jobban. Két évvel ezelőtt, már az 

adósságkonszolidációt megelőzően az ő számításaik szerint teljesen egyértelműnek látszott, 

amit számtalanszor elmondott a képviselő-testületi ülésen.  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

A minap nem hitt a fülének, amikor Gyovai István polgármester bejelentette a Halas 

Televízióban, hogy eljárás indul a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője ellen, mert a 

kultúra napi ünnepségen egy politikus, Lukács László országgyűlési képviselő, az 

Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottságának tagja mondta az ünnepi beszédet. Az 

ügyvezető nem egyeztette ezt 15 nappal a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályán, ahol 

így a szerepléshez nem járultak hozzá. Az Ügyvezető úr olyannyira túllépett a hatáskörén, 

hogy ezt a fránya eljárást meg kell indítani ellene.  
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Gyovai István polgármester: 

 

Képviselő úr félreértette. 

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Megjegyzi, hogy a Polgármester úr is túllépett a hatáskörén, mert az idézett közművelődési 

megállapodásban az áll, hogy a rendezvény programtervét kell egyeztetni, vagyis hogy lesz 

szavalat, ünnepi beszéd, tánc stb. , s nem azt, hogy ki a szónok és mi a fellépő táncosok neve. 

Az egyeztetés időben megtörtént. Megdöbbentő, elképesztő, hogy Aczél György szelleme ennyi 

idő után is fel tud éledni Kiskunhalason és pont a város első embere, a Polgármester úr 

éleszti fel. Halason a Polgármesteren kívül, aki ezek szerint nem politikus, senki más nem 

mondhat ünnepi beszédet. Ő pedig hangoztatja a téveszméit, mint például az újévi operettgála 

előtt, amikor a nemzeti oldal és a demokraták harcáról beszélt, tehát átvette egy 

„pszichopata” politikus szóhasználatát, hogy „mi demokraták”, mert természetesen senki 

más nem demokrata. Polgármesterük azt szeretné, ha kizárólag az ő bölcsességeit hallgatná 

mindenki, nem pedig Lukács László szavait, aki a minden eldöntő, elöntő globális 

kultúrmocsokról, a kultúra igénytelen, reklámfüggő fogyasztók kineveléséről, a magyar 

lélekről és szellemről, a magyar jellemről és becsületről szólt. Úgy látszik, hogy ezek az 

"ósdi" fogalmak már zavarják a Polgármester urat. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Képviselő úr azzal a mondattal kezdte, hogy nem hitt a fülének. Akkor miért nem hallgatta 

meg mégegyszer azt a bejelentést, ugyanis távolról sem az hangzott el, amit most ismertetett, 

ezért elmondja mégegyszer. 

Azt a közművelődési megállapodást, ami az önkormányzat és a Halasi Média és Kultúra Kft. 

között elfogadást nyert, 2013. decemberi ülésen fogadta el a testület. Emlékezete szerint 

Képviselő úr is jelen volt ezen az ülésen, s ezt a megállapodást teljes létszámban, 

egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület. Elfelejtett felolvasni egy mondatot ebből a 

közművelődési megállapodásból, illetve a leírt beszédéből. Ő fejből idézi, bár nem tudta, hogy 

miről fogja Képviselő úr tartani a mostani nagyröptű előadását. Az első mondat arról szól, 

hogy az események előtt 15 nappal kell bejelenteni, illetve egyeztetni ezt a műsort. A 

következő mondat arról szól, hogy jóváhagyás esetén az intézmény, illetve a vállalkozás 

szervezi, lebonyolítja, végrehajtja a feladatot. Ez a jóváhagyás nem született meg. Ebben 

igaza van Képviselő úrnak, megfelelő időpontban be lett nyújtva a tervezet. A benyújtást 

követően azonnal reagáltak, ő és kollégái. Ez telefonon, három alkalommal írásban -ezek 

közül az egyik tértivevényes levélben- ment, miszerint nem járul hozzá ahhoz, hogy politikus 

tartsa a beszédet. Az elmúlt években emlékezete szerint helyi plébános, történész, művészek 

tartották a bevezető köszöntőt. Ezzel kapcsolatban egyébként senkinek nem volt kifogása. 

Pontosan ezt a gyakorlatot kívánta megőrizni azáltal, hogy nem járult hozzá ahhoz, hogy 

politikus tartsa a beszédet. Megemlítené, hogy Hódmezővásárhelyen járt aznap, ahol szintén 

kultúra napi ünnepségek voltak. Jelen volt a város polgármestere, alpolgármestere és Mádl 

Dalma, aki a halasi csipke egyik legfőbb védnöke. Egy rendkívül színvonalas kulturális műsor 

volt a kiállítás megnyitója előtt. Akkor számára nem tűnt fel, de utólag igen, hogy semmiféle 

politikai beszéd nem hangzott el sem a műsort, sem a megnyitót megelőzően, sem azt 

követően. Hódmezővásárhely a politikában az egyik élváros. A város vezetőinek eszébe nem 

jutott, hogy politikus tartsa a kultúra napi bevezetőt, vagy bármit azzal kapcsolatban. Éppen 

ezért nyugodtan mondja azt, hogy Kiskunhalason ragaszkodhatott ahhoz a hagyományhoz, 
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ami hosszú évek óta érvényesül ebben a városban, hogy egy kulturális eseményt megelőzően 

politikus ne tartson beszédet. Ennek ellenére ez a beszéd megtörtént, holott személyesen is 

beszélt az Ügyvezető úrral, s felhívta a figyelmét arra, hogy nem lesz hasznos sem számára, 

sem mások számára ennek a beszédnek a megtartása. Megtörtént. Úgy gondolja, hogy aki a 

beszédet elmondta – a maga részéről egyetlen szóval sehol meg sem említette a nevét, most 

sem kívánja-, aki ezt a beszédet meghallgatta, alá tudja írni azt, lehet, hogy felesleges volt 

megtartani. 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Az írásbeli tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy a parlamenti választásokon újabb négy 

évre határozzák meg Magyarország sorsát. Tisztelettel kéri a választópolgáraikat, hogy 

kísérjék figyelemmel az eseményeket és minél többen éljenek a választás lehetőségével.  

 

Jerémiás Béláné képviselő: (Ügyrendi) 

 

Örömmel hallotta, hogy a Szilády Áron Gimnáziumból Polgármester úr említette Jerémiás 

Donátot is, ugyanakkor azt is szeretné még hozzátenni, hogy a Szilády Áron Gimnázium 

január 22-én Ki, Mit, Tud?-ot rendezett népművészeti kategóriában, amire 430 gyerek 

sereglett össze ezen a napon 4 művészeti ágban. 

 

December 21-én Kiskunhalason a Református Rádió is megindult. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Valóban igaza van Képviselő asszonynak, bár ez nem indítvány volt. Ennek ellenére nagyon 

fontosnak tartja a kiegészítést. Elnézést kér az érintettektől, hogy kollégái figyelmét ezek az 

események elkerülték, mert valóban fontosak.  

 

Jerémiás Béláné képviselő: 

 

A javaslata ezzel kapcsolatban, hogy hangozzon el.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy az 

osztósként érkezett "Pályázat benyújtása az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, Vidék kulturális és természeti 

örökség megőrzése c. intézkedéshez (HU07PA16-A2-2013) című előterjesztést 7.napirendi 

pontként  javasolja tárgyalni.  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek.  

 



6 

 

 No: 1734  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Távol 

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:2014.jan.:30 14:11:33 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 100,00% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

3/2014. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére kiküldött meghívótól 

eltérően az osztós előterjesztésként érkezett „Pályázat benyújtása az EGT Finanszírozási 

Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása,Vidék 

kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéshez (HU07PA16-A2-2013)” című 

előterjesztést 7. napirendi pontként kívánja tárgyalni.  

 

 Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

2.  Molnár László Gábor r. alezredes kapitányságvezetői 

kinevezésének véleményezése 

Gyovai István  

polgármester 
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3.  Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság tagjainak megválasztása Új változatban! 

 

Dr. Ferenczi Mária  

jegyző 

 

4.  A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötött 

vagyonkezelői szerződés 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

5.  A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális  

intézmények szakmai támogatása tárgyában beadandó 

pályázat  

 

Gyovai István  

polgármester 

 

6.  A Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási 

program tao előminősítéses pályázat támogatása 

 

Gyovai István  

polgármester 

7.  Pályázat benyújtása az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 

2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítása,Vidék kulturális és természeti örökség megőrzése 

c. intézkedéshez (HU07PA16-A2-2013) 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

8.  A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2014. évi 

munka- és pénzügyi terve 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

9.  Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére 2012.  

november 30-án kötött Szolgáltatási Szerződés 1. sz. 

módosítása és a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2014. évi 

Szolgáltatási Jegyzékének jóváhagyása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

10.  Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői 

pályázatának kiírása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

11.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje magasabb 

vezetői pályázatának kiírása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

12.  Az önkormányzati fenntartású óvodák továbbképzési  

programjának elfogadása 

Gyovai István  

polgármester 

 

13.  A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. törzstőke emelése 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

14.  Kiskunhalas városlogójának elfogadása Gyovai István  

polgármester 

 

15.  „Kiskunhalas Város és Kiskunhalasi Járás tájékoztató 

kiadványa”-ban  való megjelenés 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

16.  Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése  

költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadásra  

 

Gyovai István  

polgármester 
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17.  Értékesítésre kijelölt ingatlanok értékének aktualizálása Gyovai István  

polgármester 

 

18.  Az orvosi ügyeleti rendelők bérleti szerződése 

 

Fülöp Róbert 

alpolgármester  

 

19.  Az ipari park üzemeltetésére szakmai irányító bevonása,  

koncepció felülvizsgálata 

Fülöp Róbert 

alpolgármester 

 

20.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási  

megállapodásának módosítása 

 

Gyovai István 

polgármester 

21.  Az IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 

 

Gyovai István 

polgármester 

22.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási  

szünet elrendelése 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

23.  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési 

megállapodások felülvizsgálata 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

 

24.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi Ellenőrzési 

Munkatervének kiegészítése Új változatban! 

 

Dr. Ferenczi Mária  

jegyző  

25.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Halasi  

Városgazda Zrt.-vel kötendő EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁSA a közmunkaprogram pályázatokon való 

részvételéről  

 

Gyovai István  

polgármester 

 

26.  Kiskunhalas város, Kárász utca forgalmi rendjének 

módosítása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

27.  Társasház alapító okirat módosításának elfogadása 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

28.  Az EDO Hungary Kft. területszerzési kérelme 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

29.  Kiskunhalas, Inoka 0178/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

30.  Kiskunhalas, Füzespuszta 049/3 hrsz. alatti ingatlan 

értékesítése 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

 

31.  Hozzájárulás a Kiskunhalas, 6375/106 hrsz. alatti, 

elővásárlási joggal terhelt terület eladásához 

 

Gyovai István  

polgármester 
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32.  A Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem  

kerülő egyes döntések és egyéb kivizsgálást igénylő ügyek 

 

Váradi Krisztián 

ÜHB elnök 

Dr. Skribanek Zoltán  

ÜHB tag 

 

33.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Gyovai István  

polgármester 

 

34.  Beszámoló a 2012. és 2013. évi költségvetésben szociális 

támogatások kapcsán megállapított előirányzat 

felhasználásáról 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

35.  Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott  

határozatairól 

 

Gyovai István  

polgármester 

 

36.  Beszámoló az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Váradi Krisztán 

ÜHB elnök 

 

37.  Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

Nagy Róbert 

PKGTB elnök 

 

38.  Interpellációs válaszadás Gyovai István  

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

1 Új napirendi pont 14:12:02  

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 14:12:34  
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Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1735  

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:2014.jan.:30 14:12:47 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 1/2014. (I.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (I.31.) 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. a 

népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás 
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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 rendeletének 

(továbbiakban: R.) 14.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ a választókerület országgyűlési képviselőjét” 

 

2.§ 

 

A R. 65.§-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„HELYI NÉPSZAVAZÁS 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma, a település 

választópolgárainak 25%-a.” 

 

3.§ 

 

A R. 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.” 

 

2 Új napirendi pont 14:12:55  

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Molnár László Gábor r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének 

véleményezése 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Szokásos rendjüknek megfelelően történik a dolog. A tegnapi napon érkezett a Megyei 

rendőrfőkapitány úr ezirányú kezdeményezése, ezért van most bizottsági tárgyalás nélkül a 

képviselő-testület előtt.  

Kristóf Andrea jegyző: 

 

Egy rövid kiegészítést szeretne tenni. Molnár László Gábor alezredes úr meghívásra került a 
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testületi ülésre, azonban az ő jogszabályaik szerint nem jelenhet meg itt. Ezért nincs jelen.  

 

Kérdések 14:13:43  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megbízott rendőrkapitány úr kinevezésének 

támogatásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1736  

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:2014.jan.:30 14:14:01 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

4/2014. Kth. 

Molnár László Gábor r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Molnár László Gábor r. 

alezredes kinevezését a  Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjének. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző általa: 

Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság Vezetője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

3 Új napirendi pont 14:14:08  

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztása 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ez a változat, ami képviselő-testület előtt van, a korábbihoz képest valamelyest módosult. Új 

változat.  

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző: 

 

Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyalási napját követően jelentkezett egy jogász 

kolléga, aki jánoshalmi lakos és vállalná azt, hogy ebben a bizottságban részt venne. Előtte is 

az ottani országgyűlési egyéni választókerülethez –Bácsalmáson volt a székhelye- át tudott 

járni.  

Javasolja, hogy ezzel az új változattal fogadja el a képviselő-testület az OEVB tagjait.  

 

Kérdések 14:15:44  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A bizottsági ülésen meglepődve hallgatta, amikor dr. Skribanek Zoltán képviselő feltette azt a 

kérdést, hogy a nevek megbeszélése előtt miért nem történt politikai egyeztetés.  

Valóban szükséges ez? Akkor minden politikai erővel kellett volna egyeztetni, hogy ki legyen 

ez a három személy, aki a bizottságban részt vesz.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ha jól emlékszik, akkor ma reggel hangzott el valamelyik rádió műsorában, hogy kb. 70 párt 

várhatóan be fog jelentkezni a választásokba. A pillanatnyi helyzetben véleménye szerint 

nehezen lehetne érvényesíteni ezt a fajta gazdagságot a választási bizottságban. A maga 
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részéről úgy gondolja, hogy távolról sem politikai egyeztetés kérdése, hanem alapvetően 

szakmai.  

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző: 

 

Valóban felmerült a bizottsági ülésen, de nem úgy volt, hogy politikai egyeztetést kívánt volna 

dr. Skribanek Zoltán képviselő, hanem előzetesen esetleg a frakciókkal, vagy a képviselőkkel 

egyeztette-e az irodának a vezetője. 

Akkor jelezte, hogy a jogszabály szerint az egyéni választókerületi választási bizottság 3 

tagjára és legalább 2 póttagra a választási iroda vezetőjének kell javaslatot tenni. A 

képviselő-testület egy döntéssel dönt. Amennyiben ezen az egy mai döntésen nem támogatja 

ezt az 5 tagot, abban az esetben a Nemzeti Választási Bizottság fogja megszavazni az OEVB 

tagjait, amely működni fog az április 6-i választáson. Ott tájékoztatta a bizottságot, hogy 

természetesen a három tag mellé a jelöltek, vagy jelölő szervezetek az általuk delegált 

tagokkal bővíthetik a bizottság létszámát, akiknek ugyanazok a jogai és kötelezettségei 

lesznek, mint a képviselő-testület által megválasztott bizottsági tagoknak.  

 

Hozzászólások  

 

Vili Gábor képviselő: 

 

Elírásra szeretné felhívni a figyelmet. Pősz Miklós címe nem valós, mert Hajós utca 

Kiskunhalason nincs, csak Hajó utca. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az OEVB tagjainak elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1737  

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 ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 14:19:21 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 93,33% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 6,67% 6,67% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 
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 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

5/2014. Kth. 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 22.§-ban kapott felhatalmazás alapján az 5. számú országgyűlési egyéni 

választókerületben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak az 

alábbi személyeket választja meg: 

Tag: 

1. Kristóf Sándorné ( 6414 Pirtó, Kossuth u. 16.) 

2. Dr. Ádám István (6440 Jánoshalma, Fecske u. 20.) 

3. Dr. Komáromi Szilárd (6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 9. II/6.) 

Póttag:  

1. Dr. Piegel Attila (6400 Kiskunhalas, Epreskert u. 19.) 

2. Pősz Miklós (6400 Kiskunhalas, Hajó u. 1.) 

 

Határidő: 2014. február 23. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

érintettek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

4 Új napirendi pont 14:19:29  

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötött vagyonkezelői szerződés 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:19:51  
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Jekő Attila képviselő: 

 

Pontosan mit jelent az értékcsökkenés visszapótlási eljárás? 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötött vagyonkezelési megállapodás alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos az ingatlant az egyházmegye kezelésébe 

adta. Ez azt jelenti, hogy a használat során keletkezett értékcsökkenést a vagyonkezelő 

kötelezett visszapótolni a tulajdonos számára. Ez a visszapótlás alapvetően történhet 

pénzeszköz visszapótlásával is.  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a vagyonkezelői szerződés módosításáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1738  

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:2014.jan.:30 14:21:12 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

6/2014. Kth. 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötött vagyonkezelői szerződés 
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H a t á r o z a t  

 

I./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 

mint vagyonkezelő részére a Lomb Utcai Óvoda játszóterének teljes területén elvégzett 

ütéscsillapító talaj kialakítás beruházást, 561.289,- Ft értékben. 

 

II./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 

mint vagyonkezelő részére, hogy a 2012. évi időarányos és a 2013. évi éves elszámolt 

értékcsökkenés visszapótlással szemben a Lomb Utcai Óvoda játszóterének teljes területén 

elvégzett ütéscsillapító talaj kialakítás beruházás beszámítható legyen 561.289,- Ft értékben. 

Amennyiben a 2012. évi időarányos és a 2013. évi éves értékcsökkenés összege meghaladja a 

beszámításra kerülő beruházás 561.289,- Ft összegét, akkor a  Vagyonkezelő a Vagyonkezelői 

szerződés 7/A. pontjának 3. bekezdése alapján jár el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

5 Új napirendi pont 14:21:20  

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 

szakmai támogatása tárgyában beadandó pályázat 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 14:21:51  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Nagyon jó érzés is azt látni, hogy két állandó kiállítás helyszínét tudják létrehozni. A Bodor 

alkotásoknak lesz-e a közeljövőben helyszíne, ahol állandó kiállítást tartanak? Nagy 

gyűjteményről van szó.  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A pályázatot a Berki és Diószegi kiállítás helyszínének létrehozására adták be, de az említett 
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ingatlan földszintjén több kiállítási terem is kialakításra kerül. Ily módon lesz lehetőség más 

halasi gyűjtemények, többek között a Bodor gyűjtemény bemutatására is.  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1739  

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:2014.jan.:30 14:23:03 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

7/2014. Kth. 

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása 

tárgyában beadandó pályázat 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete engedélyezi pályázat benyújtását települési 

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására. A pályázathoz 

10% önerőt – azaz legfeljebb 800.000 Ft.-ot – jóváhagy. 
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2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a települési 

önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására beadandó 

pályázathoz mellékelten csatolt fenntartói nyilatkozat aláírására  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

6 Új napirendi pont 14:23:10  

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao 

előminősítéses pályázat támogatása 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

Ez is egy olyan pályázat, aminek az első fordulója a tavalyi évben kezdődött. Akkor a 

Kiskunhalasi Football Club az önkormányzat támogatásának köszönhetően az önkormányzati 

önrésszel együtt mintegy 10 millió Ft-ot tud a városi sportpálya felújítására fordítani. Az idén 

ismét kiírták ezt a pályázatot. Tovább lehet folytatni és szükséges is a városi sportpálya 

felújítását, aminek köszönhetően több külső és belső sportlétesítmény megújul, illetve 

vélhetően maga a sportpálya üzemeltetés is –tekintettel arra, hogy fűtéskorszerűsítés és 

energetikai hatékonyságnövelő beruházások is történnek- olcsóbb lesz.  

 

Kérdések 14:24:42  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Már a bizottságon is felvetődött, hogy ez annak idején egy nagyon rossz helyszínkijelölés volt, 

hogy ide került a sportpálya, egy tófenékre, emiatt rendkívül mély a talaja az egész 

sportterületnek. A játéktér földcseréjében benne van-e a dréncsövezése ennek a területnek, a 

mélytalaj kezelésére valamiféle műszaki megoldás? 
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Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

Információi szerint igen. 

 

Hozzászólások  

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Úgy lehet pályázni, hogy maga az a szervezet, aki használja, vagy ott sportol, ő tud beadni 

pályázatot, az önkormányzat nem. Az idei évben lenne rá lehetőség, hogy nemcsak a KFC, 

hanem a városi sporttelepet használó másik egyesület is nyújtson be pályázatot. Így akár 

komolyabb fejlesztéseket is meg tudnának valósítani, nagyobb ütemben, mint a jelenlegi 

előterjesztés szerint. Az lenne a javaslata, hogy a képviselő-testület most járuljon hozzá 

ahhoz, hogy mindkét egyesület be tudja adni a pályázatát. A forrásokat a költségvetésben, 

illetve akkor rendelnék hozzá, amikor ezek a pályázatok eldőlnek, hogy nyertes lett-e 

valamelyik. Ilyen értelemben javasol ő egy módosítást.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Alpolgármester úrral ez ügyben ma délelőtt egyeztettek. Az információ akkor jutott el hozzá, 

hogy a pályázati kiírással ellentétben látható az, hogy ugyanarra az ingatlanra akár több 

pályázó is benyújthat pályázatot, nyerjen is és végrehajthassa a pályázatban foglaltakat.  

A maga részéről a határozati javaslatnak egy erőteljes átalakítását végezte el, s ezt kéri a 

képviselő-testülettől jóváhagyni. Ebben érvényesül mindkét futball klub érdeke, s bízik benne, 

hogy végsősoron a város érdeke is.  

Ismerteti a határozati javaslatot:  

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Football Club 

pályázatát a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao 

előminősítéses pályázatán. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

2. Ugyanezzel a tartalommal a Református Football Club.  

3. A sporttelephely felújítási program támogatására Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében határoz meg pénzügyi keretet.  

Nincsenek abban a helyzetben, hogy sok millió forintos lehetőség esetén ezt a számot 

meghatározzák, viszont most jelentenék be, hogy február közepén rendkívüli testületi ülésen 

kell tárgyalniuk a költségvetésüket a megváltozott szabályok alapján. Még időben, s akkor ezt 

el tudják dönteni. 
4. Az önkormányzati támogatások kifizetése csak abban az esetben indítható, amennyiben a 

pálya működtetésére a közreműködő felek együttműködési megállapodást kötnek.  

A maga részéről mindenképpen javasolja ezt a 4. pontot a határozati javaslatba felvenni 

annak érdekében, hogy a két futball klub között jelenleg látható feszültségek egyértelműen 

rendezhetőek legyenek, s a sportpályákon várhatóan létrejövő beruházások zökkenőmentesen 

folyjanak, s ezt követően a működtetés is teljesen egyértelműen rendezetté váljon. Új 

változatban olvasta fel a határozati javaslatot. 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az előbb ismertetett határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1740  
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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:2014.jan.:30 14:31:06 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

8/2014. Kth. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao előminősítéses pályázat 

támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Football Club 

pályázatát a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao 

előminősítéses pályázatán. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Református Football Club 

pályázatát a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási program tao 

előminősítéses pályázatán. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 

3. A sporttelephely felújítási program támogatására Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében határoz meg 

pénzügyi keretet.  

 

4. Az önkormányzati támogatások kifizetése csak abban az esetben indítható, 

amennyiben a pálya működtetésére a közreműködő felek együttműködési 

megállapodást kötnek.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Faddi János elnök, Kiskunhalasi Football Club 

Református Football Club 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

7 Új napirendi pont 14:31:13  

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Pályázat benyújtása az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, Vidék kulturális és természeti 

örökség megőrzése c. intézkedéshez (HU07PA16-A2-2013) 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Nyomtatásban került kiosztásra ez az előterjesztés a képviselő-testületi tagoknak, éppen ezért 

nem ismerhetik. Kéri Osztályvezető urat, hogy ismertesse a tartalmát.  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

Az elmúlt napokban kaptak információt arról, hogy az ún. Norvég Alap pályázati felhívást 

tesz közzé 2014. február 21.-május 21. közötti beadási határidővel a kulturális és természeti 

örökségek megőrzése és megújítása céljából. Ez egy jelentős pályázat. Minimum 200 ezer, 

maximum 500 ezer Eurót lehet ezen a pályázaton nyerni. A pályázati kiírás Kiskunhalast 

érintően lehetővé tenné azt, hogy a Sáfrik malom épületét felújítsák és működőképessé tegyék, 

valamint a malom környékét alkalmassá tegyék arra, hogy ott különböző kulturális és 

hagyományőrző rendezvényeket tartsanak. A pályázat megnyerése esetén városukban 

országosan egyedülálló és működő szélmalom lesz, amire nagyon sok kulturális attrakciót 

lehet majd tervezni. Ismeretei szerint az országban nincs más ilyen működőképes szélmalom. 

Ezzel lehetősen lehetne növelni Kiskunhalas idegenforgalmi és turisztikai vonzerejét. 

Nemcsak a városból és környékéről, hanem országosan, sőt nemzetközileg is vonzó 

hagyományőrző kulturális programokat, fesztiválokat lehet szervezni egy működőképes 

szélmalomhoz kapcsolódóan. Nem beszélve arról, hogy ezzel a halasi csipke mellett tovább 

gyarapodna Kiskunhalas egyedülálló kulturális értékeinek a száma, hisz az előzőekben is 

említette, nincs tudomásuk arról, hogy máshol az országban ilyen jellegű működőképes 

malom lenne.  

A határozati javaslatban szereplő pontok kellenének ahhoz, hogy május 21-ig képviselő-

testületi jóváhagyás esetén be lehessen nyújtani ezt a projektet. A főépítész úrral és a 

Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetőjével előzetesen konzultálva maximum 100 millió Ft-os 
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projektet lehetne erre benyújtani. A projekt finanszírozása 95 %-os intenzitású. Mintegy 5 % 

önrészt kellene ehhez biztosítani, azaz maximum 5 millió Ft-ot, valamint a pályázat 

előkészítéséhez kellene kb. 3 millió Ft. Ez a 3 millió Ft azért kell, mert műemlék jellegű épület. 

Ezen belül is nagyon speciális, szélmalom tervezéséről van szó. Az országban nem sok olyan 

tervező van, akinek jogosultsága van ilyen tervek elkészítésére. A műszaki és egyéb 

tervdokumentáció elkészítésére 3 millió Ft biztosítása szükséges. Természetesen a pályázat 

beadás előtt a képviselő-testület elé kerülne jóváhagyás végett, amikor már részletesebb 

tervekről és elképzelésekről is tudnak majd beszámolni, hogyan is képzelik el. Nemcsak 

szimpla infrastrukturális fejlesztésről van szó. A mellett, ahogy az előterjesztésben is írva van, 

egy tartalomfejlesztésre is kell pályázatot beadni. Ez azt a cél szolgálja, hogy azt a felújított 

kulturális örökséget milyen kulturális tartalommal fogják majd üzemeltetni a jövőben. Erre 

vonatkozóan is kell pályázati elképzeléseket és terveket kidolgozniuk.  

 

Kérdések 14:36:05  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Az előkészítés költsége beépíthető-e a pályázat elszámolható költségei közé? 

Az uniós költségvetési ciklusváltás miatt 2014-2020 között állnak majd rendelkezésre nagyobb 

források. Most igazán nincsenek pályázatok. Várhatóan ilyen pályázatínséges időben nagyon 

sokan fognak pályázatot beadni. Látva azt, hogy mekkora a maximum támogatás, ez a 100 

millió Ft-os összeg elég nagynak tűnik. Nem lenne inkább az célszerű, hogy kisebb projektben 

gondolkoznak? Azt gondolja, hogy akkor nagyobb nyerési esély lenne. Tudja, hogy maximum 

van írva. Ez a maximum egy pályázatnál mindig ki szokott kerekedni a maximumra. Azt 

gondolja, hogy a malomnak a felújítására, mégha tartalomfejlesztésnek is kell benne lennie, 

kisebben is lehetne gondolkozni. Nem azért, mert a nagy pályázatok ellen van, hanem mert 

szerinte a nyerési esély sokkal nagyobb lenne.  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Annak örül, hogy végre a szélmalom működőképessége és az állaga végre helyreállna, mert 

valóban egy jeles műemlékük. Annak idején Nagy Szeder István egyedülállóan részletes 

felmérési dokumentációja védetté lett nyilvánítva az Országos Műemléki Felügyelőség 

részéről. Mint védett anyagot, Budapesten őrzik. Gondolja, hogy ezt is fel kellene használni a 

tervezés során. Ilyen állapotba jutott a malom, hogy szinte a romjaiból kell újjáépíteni. 

Történt-e felelősségre vonás a korábbi szakszerűtlen felújítások miatt, amelyek idevezettek? 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Képviselő úr hosszú évek óta folyamatosan a képviselő-testület tagja, s jobban kell 

emlékeznie, mint akár neki, vagy akár Osztályvezető úrnak, hogy ilyen ügyben történt-e 

bármilyen kezdeményezés, vagy felelősségre vonás. Nem hiszi, hogy történt volna ilyen.  

Jekő Attila képviselő kérdésére kéri, hogy Osztályvezető úr válaszoljon. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A pályázati dokumentációként engedélyes terveket, építési műszaki dokumentációt kell beírni, 

illetve a pályázati kiírás rögzíti, hogy a támogatásról szóló döntés előtt keletkezett költségeket 

nem lehet szerepeltetni. Viszont a kiviteli terveket már lehet szerepeltetni a pályázati 
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anyagban. A maximum költség jelenlegi Euró árfolyamon számítva olyan 60-100 millió Ft 

körüli összeg. Ezt a 100 millió Ft-os keretet egy becslés alapján állapították meg. 

Valószínűleg ennél kevesebb lesz a teljes projekt, de nem akartak olyan korlátokat szabni 

maguknak, ami esetleg szükséges megoldások betervezését ellehetetleníti, ezért jelölték meg 

ezt az összeget.  

 

Hozzászólások  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Azt gondolja, hogy sok halasi, aki nem jött-ment, örül ennek a felújításnak, ha végre sikerülne 

megoldani. Furcsállotta Pajor Kálmán képviselő hozzászólását, hiszen a tavalyi évben 600 

ezer Ft volt állagmegóvásra betervezve, amiből 500 ezer Ft-ot elvettek simán. 100 ezer Ft-ból 

nem sokat mindent lehetett.  

Szomorú volt, amikor a szél lecsavarta azokat a vitorlákat, amelyek nem szakszerűen lett 

felszerelve. Azóta is ott vannak letakarva. Bízik abban, hogy Halas jelképei közé ugyanúgy fel 

lehet sorolni, illetve meg lehet jeleníteni ezt a szélmalmot, mint a csipkét, vagy a lovat. A 

Sáfrik malom nagyon hozzátartozik Halas életéhez. Véleménye szerint Pajor Kálmán 

képviselő jobban tudja a nála őrzött iratokból, amit a Nagy Szeder hagyatékban megkapott, 

hogy hány malom volt Halas környékén. Olyan légcsatornában helyezkedik el Kiskunhalas, 

hogy valóban tudta működtetni annak idején ezeket a malmokat. Volt próbálkozás a malom 

felújítására, sok adózott forint ráment, de valóban nem sok eredményt értek el. Bízik benne, 

ha ezt a pályázatot megnyernék –amire véleménye szerint nagy az esély-, valóban olyan 

állapotba kerülne, hogy működőképes lenne. Ahogy Hollandiában lehet látni, hogy őröl, s 

lisztet lehet venni kis zsákokban, amit szuvenírként visznek. Be tudnak indulni ez az 

idegenforgalmi látványosság.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Köszöni a választ, érti a logikáját, de akkor is javaslat szinten fenntartja, hogy gondolják át. 

Azt gondolja, hogy minél kisebb lesz az összeg, annál nagyobb esély lesz nyerni. Ne járjanak 

úgy, mint a Csipkemúzeum esetében. Ott is egy 500 millió Ft-os fejlesztést terveztek be. Akkor 

is azt mondta, hogy nagyon nagy pénz arra a célra. Sajnos nem is nyertek azóta sem. A 

tartaléklistáról nem emelték be őket. Véleménye szerint ott is az összeg nagysága volt az egyik 

ok. Itt is fél, hogy így járnak. Arra kéri azokat, akik ezzel dolgozni fognak és átgondolni ezt az 

egész fejlesztést, hogy – az a helyzet lesz most szerinte, ha a kisebbel nagyobb esély van- 

mivel ez egy nagyon fontos cél, emiatt ne engedjék el. Lehet, hogy egy-két zenés est kimarad, 

de maga az infrastruktúra legyen meg, az nagyon fontos.  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Úgy értelmezi a határozati javaslatot, hogy nem 100 millió Ft értékű a pályázat, hanem az a 

felső határa. Valószínű, hogy műszaki kidolgozása történik a felújításnak valamilyen szinten a 

pályázat beadása előtt. A programnak is forintosítása történik. Nem hiszi, hogy csak úgy 

mindenféle megalapozottság nélkül fogják benyújtani a pályázatot, hogy semmiféle számítási 

anyaggal nem támasztják alá. Ő is megdöbbentően magasnak tartja a 100 millió Ft-ot. 

Bizonyára, amikor ezek a dokumentációk elkészülnek, s egy reálisabb ár kialakul, az lesz 

majd a pályázati összeg végleges forintértéke. Szerinte ezen nem kellene vitatkozni, inkább 

tegyék lehetővé, hogy pályázhassanak. Egy megalapozott, tartalmas pályázatot kell 
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benyújtani, s nem elszállni az összegekkel. Akik elbírálják, attól függetlenül, hogy nem láttak 

működő szélmalmot, a műszaki és egyéb adatokban még tájékozottak lehetnek.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Biztosan figyelték Osztályvezető úr bevezetőszavait. Abban elhangzott a pályázati minimális 

összeg 50-60 millió Ft-nál kezdődik. A 100 millió Ft-os nagyságrend nem egy kiugró szám. 

Különösen azzal együtt, hogy a rendelkezésre álló támogatás keretösszege 11 milliárd Ft. A 

11 milliárd Ft-ból, ha csak 100 millió Ft-os pályázatok futnak be, rengeteg pályázatot ki lehet 

elégíteni Magyarországon. Biztos benne, hogy ez a rendkívül ritka ipartörténeti és műemléki 

épület az első helyek egyikén kell, hogy legyen értékét tekintve. Lehet, hogy ebből a 11 

milliárd Ft-os keretből majd kastélyok is kapnak felújítási támogatást. Arra nyilvánvalóan 

nagyságrendileg más összeget fognak majd igényelni, illetve kapni. Úgy gondolja, hogy azzal 

együtt, amit Képviselő úr is mondott, a legfeljebb 100 millió Ft-os keretet pillanatnyilag 

tudják tartani. A tervek kidolgozását követően a képviselő-testület elé fog kerülni ez a 

költségbecslés, ami nagy valószínűséggel a 100 millió Ft-os összeg alatt lesz. 

További észrevétel nem lévén a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1741  

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:2014.jan.:30 14:45:41 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

9/2014. Kth. 

Pályázat benyújtása az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és 

természeti örökség megőrzése és megújítása,Vidék kulturális és természeti örökség megőrzése 

c. intézkedéshez (HU07PA16-A2-2013)” 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az EGT 

Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

megújítása Vidék kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéshez (Kódszám: 

HU07PA16-A2-2013) az Önkormányzat pályázatot adjon be a Sáfrik-malom felújítására, 

működőképességének helyreállítására maximum 100.000.000 Ft. - azaz százmillió forint - 

pályázati projekt keretéig. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja legfeljebb 5.000.000 Ft 

összeg erejéig.  

 

3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a pályázatot készítse elő és azt 

a beadási határidőig döntés végett terjessze be a Képviselő-testülethez. A pályázat 

előkészítésére (műszaki és egyéb tervdokumentáció) a Képviselő-testület biztosít 

3.000.000 Ft-ot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József osztályvezető, Stratégiai és Fejlesztési Osztály 

Csernák Lajos osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

Tóth Péter főépítész 

Molnár Nándor osztályvezető, Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztály 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

8 Új napirendi pont 14:45:49  

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi 

terve 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 14:46:21  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
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szavazatát.  

 

 No: 1742  

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:2014.jan.:30 14:46:40 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

10/2014. Kth. 

A Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2014. évi 

munka-és pénzügyi tervét a melléklet szerint.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Szakál Aurél, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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9 Új napirendi pont 14:46:47  

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére 2012. november 30-án kötött 

Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosítása és a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2014. évi 

Szolgáltatási Jegyzékének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A napirendi pont első részére a képviselő-testület 2013. november 29-i ülésén már elvi 

jóváhagyását adta azzal, hogy ifj. Balogh István egyéni vállalkozó helyett Balogh István által 

alapított B&B Csillagvizsgáló Kft.-vel kíván szerződést kötni a csillagda üzemeltetésére. A 

határozati javaslat 2. pontjában szereplő szolgáltatási jegyzéket pedig a szerződés alapján 

minden év január 31-ig el kell fogadnia a testületnek február 1.-2015. január 31. közötti 

üzemeltetésre vonatkozóan.  

 

Kérdések 14:47:58  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződésmódosítás, illetve a szolgáltatási jegyzék 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1743  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Távol 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:2014.jan.:30 14:48:16 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 100,00% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 



29 

 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

11/2014. Kth. 

Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére 2012. november 30-án kötött Szolgáltatási 

Szerződés 1. sz. módosítása és a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2014. évi Szolgáltatási 

Jegyzékének jóváhagyása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja ifj. 

Balogh Istvánnal a Csillagászati Obszervatórium működtetésére kötött Szolgáltatási 

Szerződés 1.sz. módosítását. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Csillagászati Obszervatórium 2014. február 1-

től, 2015. január 31-éig tartó időszakra történő üzemeltetésére beterjesztett, jelen 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Szolgáltatási Jegyzéket jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Balogh István ügyvezető, B&B Csillagvizsgáló Kft., Kossuth utca 26. III. em. 8.a. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

10 Új napirendi pont 14:48:24  

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:48:37  
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Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázati kiírás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1744  

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:2014.jan.:30 14:48:56 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

12/2014. Kth. 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

H a t á r o z a t  

 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1-től, 2019. július 31-ig szól. 
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A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös 

tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, 

az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL 

törvényben és  ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

1. Óvodapedagógusi szakképzettség 

2. Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben 

végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

 igazolása 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelmezésre épülő, fejlesztési 

 elképzeléseket is tartalmazó program 

 A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

 A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

 legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

 példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 

 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

 igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység 

 folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

 A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

 összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 

 tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 

 hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  
2014. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „ Pályázat a Kiskunhalasi 

Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” 

tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) kormány rendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az 

eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2014. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2014. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és 

 Szociálpolitikai Osztály vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre 

 egyeztetve személyesen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Ácsné Fehér Klára intézményvezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

11 Új napirendi pont 14:49:02  

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje magasabb vezetői 

pályázatának kiírása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:49:18  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázati kiírás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

http://www.kiskunhalas.hu/
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 No: 1745  

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:2014.jan.:30 14:49:29 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

13/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1-től, 2019. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös 

tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 
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a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet és egyéb ágazati jogszabályokban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCL törvényben és  ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

1. - Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), orvos,  

vagy 

-bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

-csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 

-csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

-csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

-kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), 

-csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: 

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus 

végzettség 

2. a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. büntetlen előélet és valamint gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 11/A. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem 

áll fenn.  

4. a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

igazolása 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program 

 A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

 A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, 

Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 

 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

 A pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró 

ok vele szemben nem áll fenn.  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 

 A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az 

elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  
2014. augusztus 1. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „ Pályázat a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának 

ellátására” tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban 

elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság 

írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2014. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2014. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és 

 Szociálpolitikai Osztály vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre 

 egyeztetve személyesen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nádor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Garas Edit intézményvezető, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Május 1. tér 

3/a 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

12 Új napirendi pont 14:49:35  

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzati fenntartású óvodák továbbképzési programjának 

elfogadása 

 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:49:48  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a továbbképzési program elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1746  

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:2014.jan.:30 14:50:01 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

14/2014. Kth. 

Az önkormányzati fenntartású óvodák továbbképzési programjának elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés mellékletében szereplő  

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda,  Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a  Százszorszép Óvodák 

Továbbképzési Programját. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

Ácsné Fehér Klára intézményvezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

Nyerges Pálné intézményvezető,  Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető  Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

13 Új napirendi pont 14:50:06  

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. törzstőke emelése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 14:50:32  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1747  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Tart. 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Igen Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Igen Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 14:50:46 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 93,33% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 6,67% 6,67% 
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 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

15/2014. Kth. 

A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. törzstőke emelése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EU-Fire Kft-vel alapítandó  

Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő jegyzett tőke 

mértékét felemeli 450 000 Ft-ra, illetve az össztőke mennyiségét 3 millió forintra. A cég 

tőkeszerkezete ezzel változatlan arányú marad: 15% Kiskunhalas Város Önkormányzata, 85% 

EU-Fire Kft.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

EU-Fire Kft., 1137 Budapest,Szent István krt. 18. III./4. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

14 Új napirendi pont 14:50:52  

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas városlogójának elfogadása 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslata nem egy 

kiegészítés volt, rosszul van írva az összefoglalóban, hanem egy új határozat. Az egy mondat, 

amit ismertetett, lényegében ellentétben van a korábbi határozati javaslattal. A bizottságon 

teljesen egyértelmű volt a helyzet. Úgy gondolja, hogy adminisztrációs hiba történt ezzel 

kapcsolatban.  



39 

 

A maga részéről mindkét bizottsági vitán jelen volt, s valamelyest részese is volt. Az Ügyrendi 

és Humánpolitikai Bizottság ülésén nem számolta a perceket, de 1,5 órát igen heves vitával 

töltöttek a bizottsági tagok. Személyes véleménye, de számára nem volt meggyőző. Annál 

meggyőzőbb volt számára a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottságon meglehetősen rövid vitában hozott döntés. Ez alapján mint előterjesztő elfogadja 

a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságon született határozati 

javaslatot. Hangsúlyozni kívánja, hogy rendkívül színvonalas beadványok, pályázati munkák 

készültek, de ezek összességében és külön-külön is rendkívül távol vannak attól, hogy logónak 

lehessen őket nevezni. Aki ért ehhez a szakmához, az tudja igazán megmondani, hogy mennyi 

munka és idő szükséges ezeknek a feldolgozásához és logóvá történő átalakításához. Biztos 

benne, hogy hosszú idő kell hozzá, amit nem egy, vagy két hétben kell mérni, hanem akár sok 

hétben. 

A maga részéről a határozati javaslatot úgy tekinti, ahogy elhangzott a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén. 

 

Kérdések 14:54:39  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A bizottsági ülésen valóban hosszan tárgyalták a logók megjelenését, illetve használhatják, 

vagy nem. Az anyagban a testületi többi tagja miért nem láthatja ezt a logót, illetve azokat a 

terveket, amelyek eléjük kerültek, mint bizottsági tagok?  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Nem érti a kérdést.  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Nincs benne az anyagban. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Minden alkalommal le szokta menteni az internetről az előterjesztéseket. Ha megvan nekik az 

eredeti változat, akkor továbbra is változatlan formában látják.  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Ezt az anyagot most töltötték fel a testületi ülésen, s ezen nincs rajta.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Ennek a melléklete ugyanaz, mint a korábbi melléklet volt. Kb. egy héttel ezelőtt mindannyian 

megkapták az ezzel kapcsolatos anyagot.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

A bizottsági ülésen ellentmondásos helyzet alakult ki a 3. határozati pont jogi háttere körül, 
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amit végül a bizottság 4 igen szavazattal megszavazott. Akkor azt kérte Jegyző asszonytól, 

hogy a mai testületi ülésre legyen szíves tájékoztatni őket arról, hogy jogszerű ennek a 

logónak a használata. Erről szeretne kérdezni és érdeklődni. Az anyagban nem látta kiemelve, 

hogy ez megtörtént volna.  

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző: 

 

Az előterjesztés fedlapján található. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nem figyelt, köszöni. 

 

Hozzászólások  

 

Dózsa Tamás Károly képviselő: 

 

Probléma, ha egy képviselő a testületi ülésen készül fel a testületi ülésre. Akkor vannak ilyen 

anomáliák.  

A bizottság néhány gondolatát támogatta, s több értékes hozzászólás mellett alakult ki a 

bizottság véleménye. Az volt az első kérdése a bizottságon, hogy egyáltalán miért van előttük. 

Tájékozatlanságnak tűnik, de örül, hogy akkor Aljegyző asszony elmondta, hogy a város 

jelképeiről van egy rendeletük, s a városlogó is ezek sorába kerülne be, ezért kell itt testületi 

ülésen is dönteni róla. Azzal együtt, hogy fontos és öröm, hogy végre foglalkoznak a 

városmarketinggel, mert ezzel vannak a legmélyebben, a lényeg az, hogy véleménye szerint 

senki sem hibázott ebben. Talán az idő túl rövid ahhoz, hogy egy igazán kiforrott logó 

kerülhessen a város zászlajára. Maga is azt javasolja, hogy ezen dolgozzanak még a jövőben, 

s ezt a testület ne támogassa, hanem adjanak még időt. A hírekben is hallották, hogy sok ezer 

darab reklámanyag készül. Azt gondolja, ha egy sikeres Utazás Kiállításon részt vesz a 

városuk, s ez a 10.000 szórólap nem fogy el, akkor nem jól végezték a munkájukat, akik ott 

voltak. Egy néhány napos rendezvényen gazdája kell, hogy legyen ezeknek. A következő 

szériaanyagban reményei szerint már meg tud jelenni a mindenki megelégedésére elkészült 

logó.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén valóban született egy 3. határozati javaslati 

pont is. Jegyző asszony jelezte, hogy aggályos volt az a szöveg, mivel határozattal nem lehet 

rendeletet módosítani. Ezért némiképp átfogalmazná a 3. pontot, s bízik benne, hogy ez már 

megfelel a törvényességi feltételeknek.  

Az ő javaslata az, hogy továbbra is maradjon meg az eredeti határozati javaslat 1. és 2. 

pontja. A 3. pont pedig a következőképpen hangozzon: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a terv alapján elkészült városlogókat a Halasi 

Média és Kultúra Np. Kft. a városmarketing feladatai ellátásához felhasználja. Az ehhez 

szükséges rendeletmódosítást következő rendes testületi ülésen napirendjére veszi. Ha ez így 

jogilag korrekt, akkor ezt a három határozati pontból álló, eredeti és némiképp módosított 

verziót támogatná, ellentétben azzal, amit a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság döntött.  
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Gyovai István polgármester: 

 

Fél tőle, hogy megint olyan vitát nyitnak meg, ami kezd parttalanná válni, s megint befutnak 

egy olyan menetrendbe, amit nem tudnak igazából kontrollálni.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Ez az előterjesztés jól bizonyítja, hogy az a megbízás, ami megtörtént a Halasi Média és 

Kultúra Np. Kft. részére, elég kurtán-furcsán történt meg. Akkor is azt mondták, hogy ezekre a 

feladatokra szélesebb körben kellene szétnézni, kiírni. Akkor is a nyílt pályázatot támogatták, 

amire természetesen bármelyik halasi cég is bepályázhatott volna. A logó ugyanez. Lehet, 

hogy elfogadnak egy olyan logót, amibe nem szeretne belemenni, hogy ez kinek tetszik és 

kinek nem, mert ízlés dolga. Itt megint inkább a kiválasztás módszerével lenne probléma. 

Egyet tud érteni Dózsa Tamás Károly képviselővel, hogy egy elég fontos dolog. Ha ezt a logót 

akarják használni komoly marketingcélokra hosszú éveken keresztül, akkor nem lehet indok, 

hogy gyorsan csináljanak valamit, mert itt van az utazás kiállítás. Véleménye szerint fontos 

dolog, hogy a legjobbat és a legszínvonalasabbat kiválasszák. Még fontosabb, hogy az itt élő 

embereknek ez a logó tetsszen. Látszik a facebookos hozzászólásokból is, hogy nagyon 

megosztó ez a logó. Ő is azt támogatja, minthogy a cég kiválasztásánál is azt támogatta, hogy 

írjanak ki egy nyílt pályázatot, ahova természetesen ezekkel a munkákkal is újra be lehetne 

pályázni. Egy szélesebb társadalmi egyeztetés után válassza ki a pályázatban meghatározott 

testület a legmegfelelőbb logót. Ez neki egy szimpatikus dolog. Megint olyan nyögve 

nyelősnek, erőltetettnek, erőszakosnak érzi. Ez van, ezt el kell fogadni, más lehetőség nincsen. 

A szélesebb társadalmi egyeztetés híve. Azt tudják támogatni, amit a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is javasolt, hogy írjanak ki egy nyílt pályázatot 

erre, futtassák meg, merítsenek egy nagyobbat, s az erre legmegfelelőbb logó kerüljön 

kiválasztásra.  

  

Dózsa Tamás Károly képviselő: 

 

Azt gondolja, hogy ez nem a kiválasztáson és a megbízáson múlik. Szerinte nem kellene ennek 

politikai felhangot adni. Azt vallja, hogyha valaki valamit évtizedeken keresztül csinál és 

abból tud élni, akkor valószínűleg ért és jól csinálja. A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

munkatársainak jó része is sok-sok éve csinálja, amit csinál. Már mondta, s újra csak ezt 

szeretné megerősíteni, hogy az idő rövidsége miatt volt, hogy egy kevésbé kiforrott logó került 

eléjük és a város elé. Csak azt kéri, hogy adjanak időt a csiszolására, aki ezt akarja, hogy 

aztán tényleg közösen lehessenek erre büszkék. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Az elhangzottak alapján számára úgy tűnik, hogy dr. Skribanek Zoltán képviselő által 

előadottak egy módosító indítvány. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsági ülésen született az a javaslat, hogy a 2014. évi városmarketing 

feladatokkal megbízott Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a pályázatot tekintse 

eredménytelennek és írjanak ki egy nyílt pályázatot a városlogó tervezésére. Ezt 6 igen 

(egyhangú) szavazattal fogadta el a bizottság. Dózsa Tamás Károly képviselő volt ennek az 

elővezetője. Ezt követően Pajor Kálmán, Máté Lajos, Nagy Péter, Nagy Róbert, illetve Vili 

Gábor képviselők valamennyien elfogadták.  

Számára meglepő lenne, ha dr. Skribanek Zoltán képviselő módosító indítványát az előbb 
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felsoroltak elfogadnák. A bizottsági ülésen számára legalábbis teljesen egyértelmű volt az 

egyetértés, hogy igenis egy új pályázat kiírása szülessen meg. Úgy gondolja, hogy rendkívül 

mélyen végigtárgyalta az ezt megelőző bizottság is. Úgy ahogy Jekő Attila képviselő szájából 

is elhangzott, egyre nagyobb szélességben a kiskunhalasi társadalom is vitatta a megszületett 

–logónak nem nevezhető- pályaműveket. Mégegyszer hozzáteszi, hogy valamennyi színvonalas 

alkotás. Fél tőle, hogy félrecsúszik az ügy, mint ahogy már sok alkalommal. Éppen ezért még 

mielőtt szavazásra kerülne a sor, a maga részéről visszavonja az előterjesztést.  

 

15 Új napirendi pont 15:05:53  

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: „Kiskunhalas Város és Kiskunhalasi Járás tájékoztató kiadványa”-ban  

való megjelenés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 15:06:29  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1748  

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 ................................ Távol 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 15:06:46 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 100,00% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 
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 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

16/2014. Kth. 

„Kiskunhalas Város és Kiskunhalasi Járás tájékoztató kiadványa”-ban  való megjelenés 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyovai István 

polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodás aláírására. A szerződés 

tárgya a Bácskainfó 2001. Turisztikai, Információs és Szolgáltató Bt. kiadványában 3 darab 

(216x210mm, 142x210mm, 290x426mm méretű) felület vásárlása bruttó 203.200,-Ft 

értékben, a 2014-es költségvetés terhére. A felület megvásárlásért 3000 példány hajtogatott 

formában  és 20 darab fényes fali műnyomón megjelenő köteles példányt biztosít Bácskainfó 

2001. Turisztikai, Információs és Szolgáltató Bt. Kiskunhalas Város Önkormányzata részére. 

 

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban beszerzendő kiadványokhoz 50.000,-Ft értékben készíttesse el  

Kiskunhalas város utcaszintű digitális térképét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 

Dr. Csala Mónika sajtóreferens általa: 

Bácskainfó 2001. Turisztikai, Információs és Szolgáltató Bt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

16 Új napirendi pont 15:06:54  

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon 

meghatározott lakbéren történő bérbeadásra 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Gyovai István polgármester: 

 

A bizottsági ülésen, mint előterjesztő hívta fel a figyelmet, hogy a határozati javaslatban is 

szereplő, 3. sorszámú, Bocskai u. 1. III. emelet 10. számú önkormányzati bérlakást a 

határozati javaslatból visszavonja. Ennek az ingatlannak a kivételével tárgyalják az 

előterjesztésben lévő ingatlanokat.  

 

Kérdések 15:07:52  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Mi indokolja, hogy ezeket a lakásokat költségalapon adják ki? Ha jól tudja, nagyon sok 

rászoruló van a szociális alapú lakásokra, hosszú a várólista, s így még kevesebb lehetőségük 

lesz szociális alapon lakást kiadni. Ez inkább a vagyonkezelő pénzügyi helyzetének 

stabilizálására kell, vagy miért ragaszkodnak ehhez az átminősítéshez?  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:  

 

Ismételten szeretné a képviselőknek elmondani, hogy ez a lakbérbevétel nem a Halasi 

Városgazda Zrt. bevétele, hanem a városé. Az a rendelet, ami ha jól emlékszik, 1,5 éve 

módosult, a testület döntésére alapult, hogy válasszák ketté ezt a kategóriát. Az utóbbi időt 

tekintve nem csökkentek a szociális alapú lakások számai. Ott véleménye szerint inkább az a 

probléma, hogy nagyon nagy a tartozások felhalmozása. A piacival elindítottak egy másik 

folyamatot. Ez nem teljesen befolyásolja a szociális alapú lakásokat, mert ezek a bérlakások 

mindegyike általában magasabb rezsijű. Általános tapasztalatuk, hogy a szociális bérlakásra 

jogosultak ezeket nem tudnák megfizetni. Egyébként pályázhatnak, de általában nem felelnek 

meg a feltételeknek. Annak nem látják értelmét, hogy olyan lakásbérbeadási gyakorlat legyen, 

ahol a tartozások 1-2 hónap múlva elviselhetetlen mennyiséget indítanak el, s utána milliós-

százezres tartozások lesznek, s a lakásrendszer arról, hogy ki tud nagyobb tartozást 

felhalmozni. Ez egy ilyen megoldás, ami más városokban így történik. Halason ez 2010-2011-

ig nem így volt. Ők most ugyanazt a gyakorlatot csinálják, mint más városok. Több kategória, 

többféle lehetőség van. Azok a bérlők jussanak elsősorban lakáshoz, akik utána tudják fizetni 

a bérleti díjakat, a kötelezettségeiket is tudják teljesíteni, s ott elviselhető körülmények között 

tudnak élni. Nem tudja, hogy ez így kielégítő-e, de javarészt a képviselő-testület döntéseit 

hajtják végre.  

 

Hozzászólások  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Köszöni a választ, de azt gondolja, hogy nem a kérdésre volt válasz, hiszen az előterjesztésben 

az van benne, hogy a Halasi Városgazda Zrt. szakemberei felülvizsgálták a 2013. évben 

megüresedett, szociális alapon bérbe adható lakások műszaki állapotát, s ennek alapján az 

alábbi önkormányzati ingatlanokat javasolják költség alapon meghatározott lakbérű 

lakásként kijelölni. Ez azt jelenti, hogy ezek szociálisak voltak, tehát kiveszik abból a körből. 

Akkor ne mondják azt, hogy nem befolyásolja a számát, dehogynem. Ennyivel fogják 

csökkenteni, tehát ennyivel kevesebben igényelhetnek szociális alapú lakást. Mégegyszer rá 

akart erre kérdezni. Kikerülnek, lehet, hogy költség alapon ki tudják őket adni, ezt nem tudja. 

Biztos, hogy azzal számolnak, hogy az így is hosszú várólista még hosszabb lesz.  
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Az is nagyon fontos céljuk és feladatuk lenne, hogy szociális alapon tudjanak segíteni a 

rászorulóknak. Ezzel véleménye szerint saját magukat fogják még nehezebb helyzetbe hozni. 

Lehet, hogy kicsit hazabeszél, mert ők erről a bizottságon szoktak dönteni. Nagyon jól tudják, 

hogy mekkora túligénylés van ezekre a szociális alapú lakásokra, s milyen hosszú a várólista. 

Neki elgondolkodtató, hogy érdemes-e ezeket a lakásokat kivenni ebből a körből. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:  

 

Ebben az értelemben igaza van a Képviselő úrnak, hogy csökken a szociális lakások száma az 

összmennyiségen belül. Arra akart utalni, hogy nagyon sok szociális bérlakás az utóbbi 

időben felszabadult, s vannak szociális bérlakások. Ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos kör, 

ami állandónak tekinthető. Ezen a körön belül még vannak kiadható lakások. Azért vizsgálják 

ezeket felül, mert ezek egyértelműen nem alkalmasak erre. Távhős, magas rezsijű lakások. Így 

akarták ezt az egészet kettévenni. Kétségtelen, hogy az összes igényt nem tudják kielégíteni, de 

van jelentős mennyiségű szociális bérlakás is a rendszerben. Lehetőségként ott van a 

bizottság előtt, hogy ezeket ugyanúgy kiadja.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a költség alapon meghatározott lakbéren 

történő bérbeadásra történő átminősítés határozati javaslatának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1749  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Igen 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Igen Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Tart. 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:2014.jan.:30 15:13:10 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 93,33% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 6,67% 6,67% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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17/2014. Kth. 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott 

lakbéren történő bérbeadásra  

 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott lakbérű 

lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat: 

 
SORSZÁM LAKCIM m2 SZOBASZ

ÁM 

KOMFORT-

FOKOZAT 

LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 

Költség alapon 

számolt lakbér 

minimum Ft/hó 

1.  ALLOMAS U 3 III.11. 55 2 Komfortos 

Gázfűtéses 

LAKÓTEL. 

TÉGLAÉPÜLET 
15 300 Ft 

2.  ALLOMAS U.7.I.5. 55 2 Komfortos 

Gázfűtéses 

LAKÓTEL. 

TÉGLAÉPÜLET 
17 800 Ft 

3.  HOSOK TERE 4. I. 3. 

 

85 2 Komfortos 

Gázfűtéses 

EMELETES, 

RÉGI ÉP. 
32 900 Ft 

4.  KURUC V.T.41.IV.13. 62 2 Összkomfortos PANEL, 
LAKÓTEL. 

19 500 Ft 

5.  KURUC V.T.42.IV.13. 54 2 Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
17 000 Ft 

6.  ÁLLOMÁS U.9.IV.13. 55 2 Komfortos  

Gázfűtéses 

LAKÓTEL. 

TÉGLAÉPÜLET 
15 300 Ft 

7.  BERCSÉNYI 
U:18.IV.14. 

55 2 Összkomfortos PANEL, 
LAKÓTEL. 

17 300 Ft 

8.  KOSSUTH U.43.II.15. 37 1 Komfortos  

Gázfűtéses 

TÉGLA, 

EMELETES 
14 300 Ft 

9.  KURUC V.T.40.IV.15. 62 1+2fél Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
19 500 Ft 

10.  ALLOMAS U 1 IV.14. 49 2 Komfortos 
Gázfűtéses 

LAKÓTEL. 
TÉGLAÉPÜLET 

13 600 Ft 

11.  ALLOMAS U 9.II.9. 55 2 Komfortos 

Gázfűtéses 

LAKÓTEL. 

TÉGLAÉPÜLET 
17 200 Ft 

12.  KURUC V.T.40.II.9. 62 1+2fél Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 
24 000 Ft 

13.  KURUC V.T.43.I.5. 34 1 Összkomfortos PANEL, 
LAKÓTELEPI 

13 200 Ft 
 

 

2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t. 

 

3. A Képviselő-testület a 270/2011. Kth számú határozatát módosítja, az értékesítésre kijelölt 

ingatlanok köréből kiemeli a következőket: 

 
Cím Hrsz 

ALLOMAS U 1 IV.14. 4748/1/A/14 

ALLOMAS U 9.II.9. 4748/2/A/9 

KURUC V.T.40.II.9. 4729/4/A/24 
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KURUC V.T.43.I.5. 4729/4/A/65 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1. fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

17 Új napirendi pont 15:13:19  

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Értékesítésre kijelölt ingatlanok értékének aktualizálása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:  

 

Ez nem az jelenti minden ingatlan esetében, hogy egyértelműen értékesítésre kerülnek, de 

mivel évek óta még ajánlat sem érkezett a hirdetésekre, ezért kell aktualizálni ezeket 

mindenképpen, hiszen a piaci helyzet megváltozott azóta.  

 

Kérdések 15:13:53  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén az aktualizált értékek elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1750  

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:2014.jan.:30 15:14:08 
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 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

18/2014. Kth. 

Értékesítésre kijelölt ingatlanok értékének aktualizálása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt.-t, hogy az alábbi ingatlanok értékéről értékbecslést készíttessen, a értékbecsléseket 

terjessze a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé. 

 
1 KISKUNHALAS, BETHLEN G. TÉR 6. I. 1.               143/A/1 HRSZ 

2 KISKUNHALAS, EÖTVÖS U. 10. ingatlan                                   14. HRSZ 

3 KISKUNHALAS,  SZILÁDY ÁRON U. 4. FSZ. 7. raktár   2242/A/7 HRSZ. 

4 KISKUNHALAS, SZILÁDY ÁRON U. 4. FSZ. 12.  iroda 2242/A/12 HRSZ 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1. fsz. 15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

18 Új napirendi pont 15:14:15  

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az orvosi ügyeleti rendelők bérleti szerződése  

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  
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Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A testületi ülést megelőzően kapták készhez ennek a napirendi pontnak az új változatú 

előterjesztését. A téma hosszú hónapok óta napirenden van, s meglehetősen nagy viharokat 

keltett a városban. Éppen ezért a képviselő-testület számára most 10 perc szünetet rendel el, 

ami akár lehet 15 perc is, hogy ezt az előterjesztést mélységében át tudják tanulmányozni, 

illetve amennyiben szükséges, akkor megbeszélni, egyeztetni.  

 

Szünet be 15:15:15  

 

Szünet ki 15:33:18  

 

SZÜNET UTÁN: 

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Röviden összefoglalná, hogy is került az asztalukra, s miért kell új változatban tárgyalniuk 

erről a kérdésről. A héten a bizottsági üléseken magáról arról beszéltek, hogy az orvosi 

ügyeletek helyszíne az állami kórházátvétel óta levegőben lógó státuszban volt, hiszen nem 

volt jogi alapja annak, hogyan is került oda az önkormányzat az ügyelettel. Ezzel a bérleti 

szerződéssel kívánták rendezni ezt a kérdést. Ezzel a kérdéssel párhuzamosan zajlott az a 

problémakör is, hogy a felnőtt ügyeleti rendelők, amelyek jelenleg a tüdőgondozóban vannak 

elhelyezve, nem feltétlenül a legszerencsésebb helyszínek, hiszen a kórháznak az ellátás 

biztonsága és a szolgáltatási színvonal megtartása érdekében további területekre van 

szüksége. A tüdőgondozóban működő felnőttorvosi ügyeletet nem tudják hosszútávon 

támogatni és fenntartani. A megoldási javaslatuk az, hogy a kórház területén, kerítésen belül 

lévő önkormányzati ingatlan –mellékelt térképen 2264/14. hrsz.- alagsori részét lehetne úgy 

átalakítani, hogy oda a felnőttorvosi ügyeletet tudják applikálni. Ezen a helyen az 

önkormányzat tulajdonképpen saját területén tudná továbbfolytatni a tevékenységét. Azonban 

elég rövid a határidejük arra, hogy a tüdőgondozó épületét átadják a kórháznak, ezért 

szükségessé válik kicsit tovább módosítani a határozati javaslatot.  

A módosítás a következő lenne: A 2. pont folytatása lenne, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Bem u. 2. szám alatti volt orvosi rendelő 

hasznosításával kapcsolatos 308/2013. Kth. számú határozatát. Erre a visszavonásra azért 

van szükség, mert ha a határidőt nem tudják tartani, valahol a rendelőnek üzemelnie kell arra 

az időszakra is. Szükség esetén a rendelőt igénybe tudják venni.  

A bérleti szerződés ezekkel a paraméterekkel szerepel. Ha jól látta, egyetlen paraméter még 

mindig elírásra került az új verzióban is. A felnőtt ügyelet négyzetmétere 100 m2-rel nagyobb. 

Ezekkel a paraméterekkel elfogadja a kórház vezetése a bérleti szerződést. A bérleti 

szerződésen belül változott egy pont. A 7. pontba bekerült az, hogy a felnőtt háziorvosi ügyelet 

2014. április 1-jével kikerül a tüdőgondozó épületéből, annak biztosításáért onnantól az 

önkormányzat lesz felelős. A gyermekorvosi ügyelet pedig továbbra is ennek a bérleti 

szerződésnek a keretében a kórház szakrendelőjében fog elhelyezést kapni. Röviden ennyi 

lenne az összefoglaló. Ha bármilyen kérdés lenne ezek után, arra szívesen válaszol.  

 

Kérdések 15:39:23  
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Jekő Attila képviselő: 

 

Nagyon régóta húzódik az ügy, jó lenne, ha pont kerülne a végére. Minden olyan dolgot, ami 

előrébb vitt ebben az ügyben, azt támogatták. A polgármester összes előterjesztését, utána 

nem oldódott meg a helyzet, s Alpolgármester úr mondta, hogy kézbe veszi a dolgot, ezt is 

támogatták. Amit eddig idehozott, azt is mind támogatták.  

Azt szeretné megkérdezni, hogy ez végre az utolsó verzió és most már leegyszerűsítve tuti a 

megállapodás és ezzel le tudják zárni ezt a kérdést, nyugvópontra tud kerülni? 

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Alpolgármester úr, amikor nyilatkozott a televízióban, előtte egyeztetett-e a kórházvezetéssel, 

mert a visszhang nem arról szólt, mintha mindenben a valóságot mondta volna el. Miért nem 

mondja el, hogy valójában mi történt ez idő alatt, mire ez az anyag eléjük került? Többször 

visszavonásra került már. 

A bérleti szerződésben 180 nap van megjelölve felmondási időnek, ami fél év. Nem sok ez 

kicsit? Fűtés, elektromos áram tekintetében 4 éves tanulmánytervet csatol. Tudják nagyon jól, 

hogy mennyi olyan készülék, ami energiatakarékos. 2010. óta nem sikerült olyan tanulmányt 

szerezni, ami most helytálló? Négy éves adatokkal dolgoznak, véleménye szerint ez nem túl jó 

így. 

 

Fülöp Róbert alpolgármester: 

 

Jekő Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondja, azt gondolja, hogyha ezt a változtatást 

meg tudják tenni, akkor minden igénynek eleget tesznek. A szakmai igény az volt, hogy minél 

közelebb tudjanak maradni a kórházhoz. Ez a feltétel is tud módosulni, hiszen kerítésen belül 

maradnak, illetve a saját területükön és nem fognak a kórháztól elvenni. Így a kórház igénye 

is teljesül. Reméli, hogy ezzel véglegesen, hosszútávra megoldják ezt a kérdéskört, s nem fog a 

következő hónapokban eléjük kerülni újra. Bízik benne, hogy ez itt a végső megoldás. 

 

Halász Balázs képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem tudja melyik előterjesztést 

vonta vissza ebben a kérdésben, mert nem emlékszik ilyenre. A 180 nap tekintetében azt tudja 

mondani, hogy ez az önkormányzatot védi. Lehet kevesebbre venni, de nem látja értelmét. Ha 

ezt elfogadja a kórház vezetése, hogy 180 nap legyen a felmondási ideje a szerződésnek, akkor 

nekik van arra lehetőségük, ha a gyermekorvosi ügyeletet el kell onnan vinni, akkor sokkal 

több idejük legyen megkeresni annak az új helyét. Ennek a szűkítését az önkormányzat 

szempontjából nem nagyon látja logikusnak.  

A tanulmánytervre való reflektálásával kapcsolatban azt tudja elmondani, hogyha jól 

megnézte ezt a bérleti szerződés tervet, akkor láthatja, hogy minden egyes tételt különbontott. 

Az áramot, aminél megtakarítási lehetőséget gondol, külön egyesével megnézték az 

eszközöket, a fénycsöveket, s úgy lettek beállítva a teljesítményeknek megfelelően a napi 

használatra a lekötések. A megvalósíthatósági tanulmányra azért hivatkozik, mert a fűtés 

tekintetében nincsenek egzakt, jól használható számaik és nagyon nehéz olyan alapot találni, 

amivel meg lehet pontosan határozni, hogy mennyi költségbe kerül a kórháznak egy-egy 

négyzetméternek a fűtése. Ha erre a Képviselő úr tud egy jó módszert, akkor szívesen veszi a 

javaslatát, s módosítják ennek megfelelően a szerződést. Azt gondolja, hogy akkor, amikor ezt 

a megvalósíthatósági tanulmányt készítették, akkor hozzáértő szakemberek nagy 

körültekintéssel kiszámolták azt, hogy mennyibe is kerül valójában egy négyzetméternek 

szakorvosi rendelőnek a fűtése. Ez szerinte igenis egy jó alap, mégha el is telt négy év azóta. 
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Azt tudni kell, hogy a megvalósíthatósági tanulmány is két részre volt bontva. Volt egy olyan 

rész, ami az akkori állapotot elemezte, illetve volt egy olyan rész, ami az új, megvalósult 

állapotra tért rá. Ami a szerződésben szerepel, az nem a 4 évvel ezelőtti állapotot rögzíti, 

hanem a felújítás utáni állapotnak megfelelő számokat takarja. Szerinte ennél jobb 

megközelítését annak, hogy egy ilyen nagy rendszerben pár négyzetméternek a fűtése mibe 

kerül, erre ez a szerződés egy jó alapot ad.  

Kéri azt ennek ellenére, ha a Képviselő úr azt érzi, hogy ez a tanulmányterv régi, támogassák 

az előterjesztést. Reméli, hogy tudott válaszolni.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

A maga részéről szeretné pontosítani, hogy az előterjesztés 1. és 2. pontja egyértelmű, hogy 

miről szól. Egyrészt a mellékletben szereplő szerződés aláírására hatalmazza fel a 

polgármestert, másrészt egy új helyszínt jelöl ki, amivel kapcsolatban a polgármestert 

felhatalmazza, hogy ennek a tárgyalásait stb. folytassa le. Ennek az eredménye a képviselő-

testület elé fog kerülni nyilván. 

A 3. pontként Alpolgármester úr azt mondta, hogy a testület visszavonja a Bem u. 2. szám 

alatti volt orvosi rendelő hasznosításával kapcsolatos korábbi határozatát. Kérné ideilleszteni 

azt a félmondatot, hogy valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges 

a felnőttorvosi ügyelet ideiglenes elhelyezéséről ebben az ingatlanban gondoskodjon.  

 

Hozzászólások  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Felvetődött, hogy ez az előterjesztés már végleges lesz-e. Látják azt, hogy még mindig vannak 

módosítások benne, pedig 2013. márciusa óta folyik ez az ügy. Alpolgármester úr közel négy 

hónapja küszködik ezzel. Mondanák az egészségügyben, hogy ez egy nehéz szülés a számára. 

A négyzetmétert a bizottsági ülés még nem láthatta, most pedig kaptak egy új anyagot, de ezt 

most még megtoldják, mert még mindig nem jó ez az adat. Ettől gyorsabb intézkedést várt 

volna, s gondolja, hogy a testület is, hisz egy orvosi rendelő elhelyezése nem egy olyan nagy 

feladat. Csodálja, hogy most a frakcióvezető nem mondja, hogy ezért a munkáért ez a pénz, 

amit kap, biztos sok. Hasonlóan, mint annak idején minimális szorzósra levenni. Teljesítmény 

nem nagyon van ez mögött. Bíznak abban, hogy mivel a polgármestertől ezt a feladatot a 

testület döntése alapján elvette, talán majd dűlőre jut. Arra kéri, hogy mindig az igazat 

mondja, s a kórház vezetésével egybehangzóan beszéljenek. Ne úgy, hogy Alpolgármester úr 

mond valamit, a kórház vezetése pedig egészen mást.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Nem akart hozzászólni. Bízott abban, hogy ebben a hónapban Halász Balázs képviselő nem 

hozza szóba ezt a témát, mint ahogy minden hónapban megtette. Sajnálattal látta, hogy 

képtelen Képviselő úr megérteni, hogy miről is szólt ez az egész történet. 2013-ban arról 

kapott tájékoztatást az önkormányzat, hogy az ügyeletnek el kell hagynia a kórházat. Ez ellen 

az ügyeletet ellátó orvosok élesen tiltakoztak. Alpolgármester úr azt vállalta, hogy gyorsan 

elrendezi ezt az ügyet, s két héten belül rendezte is. Két hét kellett ahhoz, hogy a kórház 

vezetésével és a fenntartóval folytatott tárgyalások eredményre jussanak. Az az eredeti döntés, 

hogy el kell hagynia az ügyeletnek a kórház helyszínét, visszavonásra került. Teljesen 

nyilvánvaló, hogy az orvosi ügyelet a mai napig folyamatosan a kórház területén működik. Ezt 
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sikerült rendkívül gyorsan elérni. Most egy olyan végső megoldást tárt eléjük Alpolgármester 

úr, amely hosszú időre véglegesen rendezi ennek a kérdésnek mindenfajta részletét. Úgy 

gondolja, hogy ezzel a betegérdek is maximálisan előtérbe lett helyezve, hiszen egy 

biztonságos helyszínen folyt eddig is az ellátás, s folyik ezután is. Az orvosok kérése teljesült, s 

az önkormányzatnak egy olyan szerződést sikerült az önkormányzattal megkötnie, amelyek 

lényegesen jobb pénzügyi feltételeket tartalmaz, mint a korábbi.  

Nehezen érti, hogy mit nem ért a Képviselő úr ezen.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szóban kiegészített határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1751  

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:2014.jan.:30 15:50:41 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

19/2014. Kth. 

Az orvosi ügyeleti rendelők bérleti szerződése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 

Önkormányzat és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház között létrejövő bérleti szerződést, a 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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2. A 2264/14 -es helyrajzi számon lévő Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő ingatlan alagsorának felújításával a Kiskunhalas Város Önkormányzata új rendelőt hoz 

létre a Felnőtt orvosi ügyeleti feladat ellátására. Az előírt követelményekkel rendelkező 

helyiségek kialakításához a forrásokat a 2014. évi költségvetésben szerepelteti. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a felújítással, kialakítással kapcsolatos szerződések, 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Bem u. 2. szám 

alatti volt orvosi rendelő hasznosítására vonatkozó 308/2013. Kth. számú határozatát. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben szükséges, a felnőttorvosi ügyelet 

ideiglenes elhelyezéséről a Bem u. 2. szám alatti ingatlanban gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fülöp Róbert alpolgármester 

Simon István szociálpolitikai osztályvezető 

Dr. Romhányi Zoltán Kiskunhalasi Semmelweis Kórház igazgatója, Dr. Monszpart L. u. 1. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A vitában nem vehetett részt, de egyetlen mondatot szeretne ezzel a kérdéssel kapcsolatban 

elmondani. Elmúlt év júniusában jutottak abba a helyzetben, amikor a kórház bejelentése 

alapján egyértelművé vált, hogy a gyermekorvosi rendelő maradhat, a felnőttorvosi 

rendelőnek pedig távoznia kell. Az azt követő hónapokban próbáltak erre megoldást találni. 

Emlékezete szerint szeptemberben dr. Skribanek Zoltán képviselő javaslatára olyan döntés 

született Alpolgármester úr kezébe adta az ezzel kapcsolatos rendelkezési jogot. A mai 

döntésük lényegében az elmúlt év júniusi állapotot állította vissza, ami azt jelenti, hogy a 

gyermekorvosi rendelő marad a helyszínen, a felnőttorvosinak pedig rövid időn belül távoznia 

kell, illetve ettől a naptól kezdve a polgármester kapott meg ismét minden olyan tárgyalási, 

vagy előkészítési feladatot, amelyet az elmúlt hónapok során sajnos nem sikerült elvégezni.  

Dr. Skribanek Zoltán képviselő rosszul emlékszik azokra a tárgyalásokra, amelyeket neki volt 

szerencséje a Főigazgató úr leveleiből elolvasni, hogy ott mi hangzott el. 

 

19 Új napirendi pont 15:50:53  

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az ipari park üzemeltetésére szakmai irányító bevonása, koncepció 

felülvizsgálata 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:52:41  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a koncepció felülvizsgálatának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1752  

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:2014.jan.:30 15:52:55 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

20/2014. Kth. 

Az ipari park üzemeltetésére szakmai irányító bevonása, koncepció felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Ipari 

Park kihasználtságának növelését. A jelenleg nem hasznosítható területek fejlesztésével 

az Önkormányzat további potenciális ipartelepítésre alkalmas területet hoz létre. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja, hogy korábbi döntés 
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ellenére jelenleg nem aktuális szakmai irányító bevonása, a koncepció felülvizsgálata, 

ennek esedékessége az 1. pont teljesülésekor, egységesen kiajánlható területek 

elkészültekor lehet újra aktuális. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fülöp Róbert alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

20 Új napirendi pont 15:53:00  

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:53:16  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1753  

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:2014.jan.:30 15:53:27 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 
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 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

21/2014. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. június 1. napjával 

létrehozott, többszörösen módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

21 Új napirendi pont 15:53:31  

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 15:53:54  

 

Hozzászólások  
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Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1754  

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:2014.jan.:30 15:54:07 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

22/2014. Kth. 

Az IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mindennapi Vizünk” 

Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás többszörösen módosított Társulási 

Megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Dr. Csala Mónika hatósági ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

22 Új napirendi pont 15:54:11  

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet 

elrendelése 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:54:32  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1755  

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:2014.jan.:30 15:54:46 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 
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 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

23/2014. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal  2014. évi munkarendjében április 22., augusztus 11., 12., 13., 

14., 15., 18., 19., 21., 22.,  valamint december 22., 23., 29., 30., 31., napokra igazgatási 

szünetet rendel el. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 

megtételére az igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Gyöngyi Istvánné személyzeti ügyintéző  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

23 Új napirendi pont 15:54:50  

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kristóf Andrea  aljegyző: 

 

Csak tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet, hogy a német nemzetiségi önkormányzat már 

a mai napon elfogadta a megállapodást. 
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Kérdések 15:55:27  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Azt hallják, hogy a német nemzetiség már tudomásul vette, de nem tudja, hogy a cigány 

nemzetiségi önkormányzat miért nem jelölt ki valakit, aki el tud jönni, ha Rostás László elnök 

úr nem tud eljönni. Mindig az volt a panasz, hogy miért nem vonják be a tárgyalásokba, 

megbeszélésekbe. Bizonyára kaptak ők is meghívót. Sajnálja, hogy nincs itt, mert talán tudtak 

volna kérdezni tőle.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Pedig még a mikrofon is be van állítva, ami korábban sokszor kérése volt.  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Kérni szeretne. Nemcsak erre a napirendi pontra vonatkozik, hanem a többire is, hogy a 

jegyző és az aljegyző mikrofonját a technikai személyzet szíveskedjen beállítani, hogy lehessen 

érteni, amit mondanak. Nem lehet hallani a hangjukat.  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az együttműködési megállapodások 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1756  

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:2014.jan.:30 15:56:53 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 
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 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

24/2014. Kth. 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő, az 1. sz. mellékletben szereplő 

együttműködési megállapodást.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, az 2. sz. mellékletben szereplő együttműködési 

megállapodást.  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodások aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

24 Új napirendi pont 15:56:59  

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi Ellenőrzési 

Munkatervének kiegészítése 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 15:57:21  
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az előterjesztés hivatkozik egy Állami Számvevőszék által küldött levélre. Talán célszerű lett 

volna ezt csatolni mellékletként. Lehet-e valamit tudni ennek a tartalmáról, vagy meg lehet-e 

tekinteni ezt a levelet? 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 

Volt-e arra példa, hogy az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) ellenőrzési terve miatt 

módosítani kellett volna az önkormányzatuk ellenőrzési tervét? 

 

László Mária  belső ellenőr: 

 

Ez az ÁSZ ellenőrzési munkaterve, ami fent van az ÁSZ honlapján. A képviselő-testület 

kötelezettsége az, hogy október végéig, illetve konkrétan november 15-ig a belső ellenőrzési 

vezető megkapja a következő évi belső ellenőrzési munkatervet. A képviselő-testületnek 

októberig el kell fogadnia az önkormányzat következő évre vonatkozó ellenőrzési munkatervét. 

Az ÁSZ féléves munkaterveket fogad el, amit 2013-ban decemberben hagyott jóvá az ÁSZ 

elnöke, s ez rögtön felkerült az ÁSZ honlapjára. Ezért utólagos ez a módosító javaslat.  

Az önkormányzat mindig megpróbál az ÁSZ munkaterve alapján dolgozni. Korábbi 

munkaterveket kell figyelembe venniük. Ha jön egy új téma, akkor arra megpróbál javaslatot 

tenni az előterjesztő. Próbálják.  

 

Hozzászólások  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy a városi, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknak van 

felügyelő bizottsága. Ha ellenőrizni kíván az önkormányzat, akkor első körben célszerű lenne 

a felügyelő bizottságoktól bekérni valamiféle munkaanyagot ezzel kapcsolatban. Másrészt úgy 

gondolja, hogy akkor lenne célszerű ezt az ellenőrzést lefolytatni, ha az egyes cégek aktuális 

pénzügyi helyzetéről többet látnak. A május 31-i dátum után szokták a mérlegeket benyújtani. 

Érdemes volna ezt május 31. utánra időzíteni.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Az előterjesztésben I.-II. negyedév szerepel, tehát ebben bőven benne van a május utáni 

időpont is.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

 

Legjobb tudomása szerint egyetlen alkalommal sem került az önkormányzat ellenőrzési 

munkaterve módosításra az ÁSZ munkaterve alapján. Tudnának róla, mert az 

önkormányzatuk ellenőrzési munkatervét mindig előző évben fogadják el. Amikor a következő 

évben kijön az ÁSZ terve, akkor kellene arra reagálva módosítaniuk az ellenőrzési 

munkatervüket. Ez legjobb tudomása szerint egyetlen alkalommal sem történt meg.  

Az előterjesztés hivatkozik egy téma sorszámra, szám szerint a 14-esre. Vette a fáradtságot, s 

felment az ÁSZ honlapjára, s megkereste ezt az ellenőrzési munkatervet. Ez alapján a 9-es, 

10-es, 11-es, 12-es, 26-os, 27-es, 28-as, 29-es, 30-as és 31-es témaszám alapján is módosítani 
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lehetne önkormányzatuk ellenőrzési tervét. Érdekes módon csak ez az egy témaszám szerepel 

benne.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Lehet, hogy a bevezetőben neki is hozzá kellett volna tennie egy információt. Az elmúlt héten a 

Belügyminisztériumban volt egy egész napos tájékoztató rendkívül sokféle témakörben. 

Többek között az ÁSZ elnöke, az előterjesztésben is megemlített Domokos László tartott 

előadást a jelenlévő kb. 300 polgármesternek. Egyrészt beszámolt az elmúlt évi ellenőrzési 

eredményekről, amikor jellemzően önkormányzatokat, polgármesteri hivatalokat ellenőrzött 

az ÁSZ. Ebben az előadásban az is jócskán hangsúlyt kapott, hogy a 2014-es évben az 

önkormányzatok gazdasági társaságai kerülnek túlnyomó részben ellenőrzésre. Külön 

kiemelte. 

Amikor dr. Skribanek Zoltán képviselő úr érzése szerint arra utal, hogy a felügyelő 

bizottságtól kellene első lépésben bekérni bármilyen véleményt, vagy dokumentumot, szerinte 

a felügyelő bizottságok távolról sincsenek abban a helyzetben, hogy ilyenfajta ellenőrzést 

végezzenek. Ezt valamennyien nagyon jól tudják. Egy ilyenfajta ellenőrzés azért célszerű, 

azért kezdeményezik, hogy még mielőtt az ÁSZ ellenőrzés ideér, tegyék tisztába a 

remélhetőleg nagyon korrekten gazdálkodó gazdasági társaságokat. Annak érdekében, hogy 

sem a gazdasági társaságok vezetői, sem a felügyelő bizottsági tagok, sem az  önkormányzat 

ne kerüljön olyan helyzetbe, ami esetleg valamilyen szankciókat jelenthet az ÁSZ ellenőrzést 

követően. Megelőzni kívánják az ÁSZ ellenőrzését azzal, hogy a saját eszközeikkel próbálják 

helyreállítani, leellenőrizni a folyamatban lévő ügyeket. Ezt el kellett volna mondani az elején. 

Véletlenül sem arról van szó, hogy célzottan, bármilyen különleges okkal induljon vizsgálat, 

kezdeményes az önkormányzati cégekkel kapcsolatban. Mindössze az ÁSZ ellenőrzéseket 

kívánják megelőzni, hogy a lehető legnagyobb biztonságban és nyugalomban folyjon le a 

várható ÁSZ ellenőrzés.  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Az ellenőrzési munkatervükön és a kiegészítésén elég gyorsan szoktak átlépni. Nem nagyon 

emlékszik olyanra, hogy e körül vita alakult volna ki. Ez egy standard dolog. Megvizsgálják 

különböző intézményeiket, cégeiket és az élet megy tovább. Úgy gondolja, hogy ebben semmi 

nóvum sincs. Azért furcsállja, hogy most felmerül az, hogy egyes cégeket nem kellene 

vizsgálni, vagy ne vonják bele ebbe. Nem látja ennek az okát, hogy miért ne vehetnék a 

cégeiket is bele ebbe, főleg akkor, ha az ÁSZ kiemelten fogja vizsgálni az elkövetkezendőkben. 

Véleménye szerint az ellenőrzések eddig is rendben lementek, nem hiszi, hogy az ÁSZ-szal 

problémájuk lett volna, amennyire tudja. Gondolja, hogy azért, mert az ellenőrzések a maguk 

módján működtek. Azt gondolja, hogy engedjék tovább ezt az előterjesztést, az osztály végezze 

a dolgát, s akkor az ÁSZ-szal semmi problémájuk.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

 

Azt gondolja, hogy nem is az ellenőrzéssel van gond, hanem azt furcsállja, hogy az ÁSZ 

ellenőrzési tervében önkormányzatokra legalább tizenegy olyan pont fel van sorolva, ami 

egyenértékű. Nincs itt kiemelt ajánlás, hogy most kifejezetten a 14-es témaszámot fogják 

ellenőrizni 2014. I.-II. negyedévében. Ilyen nincs ebben a leírásban. Legalább tizenegy olyan 

témakör benne van egyenrangúan, mint ahogy most ez a 14-es véletlenül ki lett belőle emelve. 

Ez az, ami érthetetlen ebben az egészben. Akkor miért nem szerepel benne az összes? 
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Pajor Kálmán képviselő: 

 

Csak az ütötte meg a fülét, hogy a Polgármester úr kifejtette, a felügyelő bizottságok 

nincsenek abban a helyzetben, hogy ilyen ellenőrzést végezzenek. Megítélése szerint azért 

vannak a felügyelő bizottságok, hogy ezeknek a szervezeteknek, vagy az éppen rájuk bízott 

szerveknek a gazdasági és egyéb munkáját ellenőrizzék, mert felelősek azért, hogy ezek 

jogszerűek legyenek és ne legyen semmiféle anomália. A felügyelő bizottság igenis jogosult 

arra, s kötelessége vizsgálni a rábízott szervezeteket ebből a szempontból is. Gyakorlatilag ez 

a jogosítványa megvan a felügyelő bizottságnak, s úgy gondolja, élnek is vele. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kíváncsi lesz, hogy Képviselő úr hogyan fogja megfogalmazni ezt a mondatát, amikor esetleg 

egy ÁSZ ellenőrzés olyan hibát fog feltárni, amit esetleg a felügyelő bizottságnak kellett 

volna.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Maga is felügyelő bizottsági tag egy gazdasági társaságnál. Tisztában van a jogaival, 

lehetőségeivel, s kötelességeivel is. Azért úgy gondolja, hogy egy felügyelő bizottság messze 

nincs olyan szakmai kompetenciák birtokában, mint egy pénzügyi osztály pénzügyi 

szakemberei, akik arra hivatottak, hogy megfelelő standardok szerint elvégezzenek, 

lefolytassanak egy pénzügyi vizsgálatot. Nem összekeverendő egyébként a kettő. A felügyelő 

bizottság feladata nem azonos messze egy polgármesteri hivatal ellenőrzési osztályának 

szakmai kompetenciájával és feladatkörével. Meglepődve hallgatja a vitának ezt az 

alakulását. Abba az irányba mennek el, hogy az egyik frakció számára érthetetlen okból azon 

van, hogy ne kerüljön sor akár egy, vagy több gazdasági társaság pénzügyi vizsgálatára, 

ellenőrzésére. Ez teljesen elfogadhatatlan számára. Mindenképpen azt gondolja, hogy ez így 

van rendjén, így helyes, el kell fogadni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Csak hogy pontosítsák, vagy inkább megerősítsék az elhangzottakat. Olyat senki nem 

mondott, hogy nincs szükség ellenőrzésre. Annyit mondott ezzel kapcsolatban, hogy szerinte 

logikailag célszerű lenne május 31. után lefolytatni, amikor megvannak a cégek mérlegei. 

Mégegyszer hangsúlyozza, hogy kell a gazdasági társaságokat ellenőrizni. Akár az 

alapítványokat is célszerű lenne. Ha erre van törvényes lehetőség, akkor ellenőrizzenek 

mindet, ne csak a gazdasági társaságokat.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Dr. Skribanek Zoltán képviselő által 

megfogalmazottakat fel lehet úgy fogni, mint módosító indítványt?  

Értette, tehát módosító indítvány nem volt.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1757  
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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 ......................... Tart. 

Fülöp Róbert ....................................... Tart. Hunyadi Péter ............................... Tart. 

Jerémiás Béláné .................................. Tart. Pajor Kálmán ................................ Tart. 

Máté Lajos ........................................... Tart. 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:10:24 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 5 33,33% 33,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 10 66,67% 66,67% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elutasítva 

Határozat:  

 

25/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi Ellenőrzési Munkatervének kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas város Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési munkaterv kiegészítését nem 

támogatja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőr 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Valóban érdekes helyzet. A képviselő-testület 2/3-a valóban úgy gondolja, hogy nem 

szükséges a gazdasági társaságok átvilágítása.  
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Dr. Ferenczi Mária jegyző: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökének mondja, 

hogy szíveskedjen megnézni az ÁSZ honlapján, hogy miket vizsgálat az elmúlt évben és milyen 

hiányosságokat tapasztalt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok belső 

ellenőrzésével kapcsolatosan. Nem voltak meg. Maga a belső ellenőrzésről szóló 

jogszabályban és az államháztartási törvényben is megfogalmazódik. Ezért már decemberben 

felmerül és januárban ők is megkapták. Nagyon szívesen odaadja azt a szakmai anyagot, amit 

megküldtek a jegyzőknek is, hogy milyen hibák vannak. Biztos, hogy kötelezően hibaként fog 

felmerülni. Csodálkozik kicsit, hogy gond.  

 

25 Új napirendi pont 16:11:45  

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Halasi Városgazda Zrt.-vel 

kötendő EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA a közmunkaprogram pályázatokon való 

részvételéről 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát az 

előterjesztés részének tekinti. Így javasolja elfogadásra.  

 

Kérdések 16:12:53  

 

Nagy Péter képviselő: 

 

Azért tesz fel kérdéseket és hozzá is akar szólni, hogy nem véletlen volt az, a bizottságuk így 

döntött, hogy ebben a formában elfogadhatatlan.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Azt mondták, hogy elfogadható és kiegészítették. Rosszul fogalmazott Képviselő úr. 

 

Nagy Péter képviselő: 

 

Ez a program az elmúlt évben, 2013. novemberében indult. Miért most került a testület elé egy 

ilyen megállapodás? Ezt a megállapodást már akkor meg kellett volna kötni.  

Miért van határozatlan időre meghatározva? Ez a program áprilisban befejeződik. Szó van 

róla, hogy utána is lesznek ilyen közmunkaprogramok, de más feltételekkel. Nem lehet 

általánosítani, hogy kössenek egy megállapodást határozatlan időre, ami végérvényes. 

Mindig az új feladatnak megfelelően kell egy megállapodást megkötni. 
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Gyovai István polgármester: 

 

Képviselő úr nyilván nem tudja azt, hogy jellemzően minden év elején polgármesteri 

aláírással az aktuális közmunkaprogram tekintetében egy-egy levél szokott kimenni a Halasi 

Városgazda Zrt. irányába, ami arról szól, hogy felkéri a Városgazda Zrt.-t a 

közmunkafeladatokkal kapcsolatos helyi ügyvezetésre, irányításra, mert egyébként a feladatok 

túlnyomó része, az alkalmazottak felvételétől kezdve az adminisztráción keresztül, nagyon sok 

költség a pályázónál, azaz a város önkormányzatnál van. Fontosabbnak, illetve 

meggyőzőbbnek találtak egy ilyenfajta megállapodást, ami egyébként semmivel többet nem 

tartalmaz, mint amit eddig is végzett a Városgazda Zrt. a közmunkaprogramokkal 

kapcsolatban. Mindössze rögzíti ezeket a dolgokat, az együttműködés feltételeit.  

Ugyanakkor az, hogy áprilisban, vagy bármikor véget ér, Képviselő úr nagyon tudja, hogy 

egy egyszeri alkalom az a fajta közmunkaprogram, ami oktatás, vagy különböző munkák 

formájában folyik. Egyébként ennek hátterében van egy másik, folyamatos közmunkaprogram. 

Most is be fogja nyújtani, illetve már benyújtottak újabb pályázatot. Nem hiszi, hogy az itt 

általános megfogalmazott elvek ütköznének bármelyik pályázattal. Természetesen, ha lesz 

olyan új pályázat, ami ezzel ellentétes, vagy másfajta feltételeket szab, akkor legfeljebb 

módosítani fogják ezt a megállapodást. Ez egyáltalán közmunkapályázatról fogalmaz, nem 

START pályázatról, nem különleges közmunka pályázatról, általában közmunkáról. Ha 

elolvasta figyelmesen, mondhatni, hogy csak elvek vannak lefektetve, nem konkrét teendők. 

Éppen ezért elfogadja azt a bizottság részéről, hogy egy hónap múlva ennek a részletes 

feltételeiről is tárgyaljanak. Feltételezi, hogy ennek a megállapodásnak egy mellékelte lesz.  

 

Hozzászólások  

 

Nagy Péter képviselő: 

 

Az a helyzet, hogy a Zrt. 40 fős állandó létszámmal rendelkezik. Évente 80-100 közmunkás 

szokott ott dolgozni, s végzik ezt a közfeladatot. A mostani alkalommal 300-400 főről van szó. 

Ez háromszorosa annak, mint amire fel van készülve a Zrt. Éppen azért nem véletlen volt az, 

hogy nagy gondot jelentett amikor ezek az emberek megjelentek. Ezeknek szerszámot adni, 

kialakítani a szociális körülményeket, öltözőt, pihenőt, melegedőt, wc-ket, mosdókat, 

védőeszközöket kellett vásárolni, mint csizmát, kesztyűt, láthatósági mellényt stb. Ezek nagyon 

komoly kiadást jelentenek. Ugyancsak nagyon komoly kiadást jelentenek a megnövekedett 

közműkiadások. Ennyi ember rengeteg vizet, villanyt, gázt jelent. Nagyon furcsállja, hogy ez 

sematikus, ahogy Polgármester úr mondta általában szól a megállapodás. Inkább ez arról 

szól, hogy mi az önkormányzat feladata és mi a Zrt. feladata, de az, hogy ez a 

közmunkaprogram hogyan működik, ezen belül kinek mi a feladata és milyen formában 

lesznek rendezve, arról nem. A Zrt.-nek ezeket a kiadásait rendezni kell. Le kell fektetni, hogy 

milyen kiadásai voltak a Zrt.-nek, ezek mikor kerülnek rendezésre, kifizetésre. Rengeteg olyan 

részletkérdés van, amit ezen belül meg kell oldani. Ezért volt a bizottságnak a döntése, hogy 

ez ilyen formában legyen kialakítva. 

  

Nagy Róbert képviselő: 

 

Nagyon örül neki, hogy Polgármester úr is úgy gondolta, az előterjesztésben ez a kiegészítés 

szerepeljen, s befogadta. Nem véletlen van ez. Soha nem volt ilyen nagy létszámú 

együttműködés a Polgármesteri Hivatal és a Városgazda Zrt. között, így nem is voltak 

megfelelő tapasztalataik. Most, hogy ezt a feladatot folytatják, így jöttek olyan anomáliák, 
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amelyeket egy jól meghatározott együttműködési megállapodásban, jól meghatározott 

feladatelosztás tudna megoldani. Éppen ezért már november hónapban is jelezték az 

önkormányzat felé, hogy szükségesnek tartják ennek a megállapodásnak a létrejöttét. 

Tartalommal megkötve, kitérve azokra a problémás dolgokra, amelyekkel eddig szembesültek, 

s így egyszerűbb megoldást jelenten ez a megállapodás.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 No: 1758  

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:2014.jan.:30 16:20:52 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

26/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Halasi Városgazda Zrt.-vel kötendő 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA a közmunkaprogram pályázatokon való 

részvételéről  

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda 

Zrt.-vel történő EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS megkötését a melléklet szerint.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
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együttműködési megállapodás aláírására azzal a kiegészítéssel, hogy a következő testületi 

ülésre kerüljön kidolgozásra a részletes szabályozás. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Közmunkaprogramok voltak már az elmúlt években is. Nem hiszi, hogy az új 

közmunkaprogram indításakor ne lett volna néhány tíz szerszám, vagy láthatósági mellény. 

Sajnos a pályázat lényegesen előre előleget nem nyújtott, ezért az önkormányzat is abban a 

helyzetben volt, hogy lényegében a felvételekkel egy időben, vagy inkább azt követően tudták 

indítani ezeket a beszerzéseket. Arra viszont ez a pályázat végképp nem nyújtott lehetőséget, 

hogy pályázati támogatással bővítsék azt az irányítói létszámot, ami a Városgazda Zrt.-nél 

szükséges ehhez a munkához. Azt kell mondania, hogy a Városgazda Zrt. részéről az elmúlt 

hónapokban nem emlékszik rá, hogy jött-e volna igény ezzel kapcsolatban, hogy milyen 

többletköltségekről van szó. 

Ahogy Nagy Péter képviselő itt megfogalmazta, láthatóan óriási költségek. Gondolja, hogy a 

költségvetés tárgyalása alkalmával ez is napirendre fog kerülni. 

 

Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi) 

 

Azért kért szót, mert ezen az ülésen már másodszor fordul elő, hogy az SZMSZ-t megsértve a 

Polgármester úr szavazás után még hosszan hozzáfűzi a kommentárját a napirendhez, amikor 

a szavazás után erre már nincs lehetőség az SZMSZ szerint. Ezt megtehette volna még a 

szavazás előtt is. Nem tudja, hogy miért nem tette meg Barta József stratégiai és fejlesztési 

osztályvezető helyett. Arra kéri, hogy szíveskedjen betartani a szervezeti és működési 

szabályzatot.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Köszöni Pajor Kálmán képviselő rendkívüli figyelmét, amivel követi a munkáját. Igyekszik 

betartani, van amikor nem sikerül.  
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26 Új napirendi pont 16:22:20  

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas város, Kárász utca forgalmi rendjének módosítása 

 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Sokat tapasztalták már az elmúlt évi novemberi bizottsági ülés, illetve közmeghallgatás 

alkalmával, hogy a Kárász utcában lakók jelezték azt az igényüket, hogy kerékpárforgalmat 

kétirányúsítsák. Lényegében ez az előterjesztés arról szól, hogyan tudják ezt megvalósítani 

szabályszerűleg, kiegészítő táblák biztosításával.  

 

Kérdések 16:24:15  

 

Hozzászólások  

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Azért kért szót, mert örül ennek a megoldásnak. Jó maga is szorgalmazta kezdettől, hogy 

vizsgálják felül ezt az utat ebből a szempontból, s az egyirányú forgalommal szemben lehessen 

kerékpározni. Ugyanezt kérte már korábban a többi egyirányú utcára, a Béke utcától a 

Fazekas Mihály utcáig. Erre a felvetésére egy igazi, szakszerű felülvizsgálat azóta sem 

történt. Ez fontos lenne nemcsak az egyirányú utcákkal kapcsolatban, hanem egyáltalán a 

biztonságos kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban. Megkönnyítené a biztonságos 

közlekedést. Ezért a dologért úgy érzi, hogy a városvezetés az elmúlt években nem sokat tett. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Képviselő úrral együtt. 

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Kéri mindig, de mindig elkaszálják a kérelmét.  

 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 

Jómaga is örül ennek a megoldásnak, hogy valamilyen szinten mindenkinek sikerült 

megfelelni. Ez városukban egy új forgalmi rendet teremt. Csak arra szeretné felhívni a 

figyelmet, hogy mivel ez a forgalmi rend új, akik sötétedés után a kerékpárral a forgalommal 

szemben közlekednek, mindenképpen legyenek kivilágítva, illetve jól láthatóak legyenek, mert 

komoly balesetforrás.  
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Gyovai István polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Úgy gondolja, hogy megfelelő mélységben 

sikerült kiegészíteni ezt az előterjesztést. 

A Kárász utca forgalmi rendjének módosításáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1759  

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:2014.jan.:30 16:26:43 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

27/2014. Kth. 

Kiskunhalas város, Kárász utca forgalmi rendjének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete forgalmi rend felülvizsgálat keretében a Kárász utca 

egyirányú forgalmi rendjét megváltoztatja úgy, hogy fenntartva az egyirányú forgalmi rendet 

a jelenlegi korlátozó táblákkal, de megengedi a forgalommal szembeni kerékpáros 

közlekedést ,,kivéve kerékpár” kiegészítő táblák kihelyezésével az utca mindkét végén. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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Meggyesi József közútkezelő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

27 Új napirendi pont 16:26:50  

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Társasház alapító okirat módosításának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:27:08  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a társasházi alapító okirat módosításának 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1760  

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:2014.jan.:30 16:27:25 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 
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Határozat:  

 

28/2014. Kth. 

Társasház alapító okirat módosításának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Dr. Nagy Mór utca 26. szám alatti Paprika Antal Társasház módosított alapító 

okiratát az alábbi, önkormányzati tulajdonrészeket érintő tartalommal aláírja: 

 

Sorszám: megnevezés:  alapterület:  új tul. hányad: 

38  üzlethelyiség  23 m2     83/10 000 

39  üzlethelyiség  63 m2   228/10 000 

40  üzlethelyiség  10 m2     36/10 000 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. általa: közös képviselő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

28 Új napirendi pont 16:27:31  

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az EDO Hungary Kft. területszerzési kérelme 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:27:44  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1761  

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<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:27:56 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

29/2014. Kth. 

Az EDO Hungary Kft. területszerzési kérelme 

 

 

H a t á r o z a t  

 

 A Képviselő-testület a megosztást követően kialakuló 078/212 hrsz alatt terület művelési 

ágát a rendezési terv előírása szerint beépítetlen területre változtatja, felhatalmazza a 

Polgármestert a földhivatali eljárás lebonyolítására. 

 

 A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a megosztást követően kialakuló 078/212 hrsz 

alatti ingatlant az EDO-HUNGARY Kft.-nek (6723, Szeged, Tabán u. 27. fsz. A/2.) 

787.920.- Ft értéken. A vevő által közterületen megvalósított szennyvízcsatorna 

beruházásnak az Önkormányzat tulajdonába adásával az Önkormányzat a teljes vételárat 

megfizetettnek tekinti. A közműberuházás átadásáig az Önkormányzat a tulajdonjogát 

fenntartja. Amennyiben a közműberuházás 2015. december 31-ig nem kerül az 

Önkormányzat tulajdonába, úgy az Önkormányzat a szerződéstől egyoldalúan eláll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

EDO-HUNGARY Kft. 6723, Szeged, Tabán u. 27. fsz. A/2. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

29 Új napirendi pont 16:28:03  

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas, Inoka 0178/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:28:19  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1762  

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:2014.jan.:30 16:28:32 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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30/2014. Kth. 

Kiskunhalas, Inoka 0178/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas Inoka, 0178/2 hrsz alatti külterületi 

ingatlant László Sándor (Kiskunhalas, Inoka-Kistelek puszta 43.) részére. Az 

ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek és az értékbecslés költsége a vevőt terhelik. Az 

ingatlan értékesítési áráról az értékbecsült ár figyelembe vételével a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.  

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben a vevő ingatlanszerzésének törvényes akadálya nincs és az arra jogosultak nem 

kívánnak élni elővásárlási jogukkal, úgy felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15.  általa: kérelmező 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

30 Új napirendi pont 16:28:38  

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas, Füzespuszta 049/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:28:52  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az értékesítés elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1763  

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<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:29:04 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

31/2014. Kth. 

Kiskunhalas, Füzespuszta 049/3 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló rendelet 33.§ szerint árverés útján történő értékesítésre jelöli ki a 

Kiskunhalas Füzespuszta, 049/3 hrsz alatti ingatlant. 

Az induló árat értékbecslés alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság határozza meg. Amennyiben az értékbecslés 5 millió forintnál 

magasabb értéket mutat, úgy a Magyar Állam elővásárlás jogát a versenytárgyalás előtt 

biztosítani kell. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőnek vállalnia kell. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevők tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba, valamint 

jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Városgazda Zrt. , Bem u. 1. fsz. 15.   általa: kérelmező 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

31 Új napirendi pont 16:29:11  

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás a Kiskunhalas, 6375/106 hrsz. alatti, elővásárlási joggal 

terhelt terület eladásához 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:29:24  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1764  

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:2014.jan.:30 16:29:36 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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32/2014. Kth. 

Hozzájárulás a Kiskunhalas, 6375/106 hrsz. alatti, elővásárlási joggal terhelt terület 

eladásához 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Kiskunhalas, 

6375/106 hrsz alatti ingatlant érintő elővásárlási jogával. Az elővásárlási jog további 

fenntartása mellett hozzájárul annak harmadik személy részére történő eladásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész általa: 

Lábadi Ferenc, 6400 Kiskunhalas, Fűrész u. 7. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

32 Új napirendi pont 16:29:41  

 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem kerülő egyes 

döntések és egyéb kivizsgálást igénylő ügyek 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:30:25  

 

Hozzászólások  

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Szeretné megkérdezni, hogy újból javaslatot kell-e tenni a vizsgáló bizottság tagjaira? Ha 

igen, akkor szeretné javasolni dr. Skribanek Zoltán és Pajor Kálmán képviselőtársát. Nagy 

szükség van erre a bizottságra, mert elég sok olyan ügy van, aminek nem tudnak kellő időben, 

vagy hosszú ideig pontot tenni a végére. Mindenképp meg kell vizsgálni, hogy miért nem. 

 

Pajor Kálmán képviselő: 

 

Azért kért szót, mert ez a helyzet, amit itt olvashatnak az Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottság jelentésében, kísértetiesen hasonlít ahhoz a helyzethez, amikor dr. Várnai László 

korábbi polgármester vezényletével szintén bojkottálták a Fidesz-KDNP által halasiak 
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érdekében javasolt fejlesztések megvalósítását, végrehajtását. Akkor is több tízmillió forintos 

megvalósítatlan költségvetési tétel volt. Emlékszik arra, hogy milyen cinikus választ kapott a 

folytonos reklamációjára a Jegyző asszonytól annak idején, amikor kifogásolta, hogy már 

elmúlt az év és december közepe van. A járdaépítéseket több tízmillió forint értékben meg sem 

rendelte a hivatal, ami benne volt a költségvetésben kötelezettségként. Akkor azt a cinikus 

választ kapta, hogy még csak december közepe van és december 31. a határidő. Akkor is 

előfordult már ugyanez a játék, hogy nem hajtották végre a költségvetési tételek 

megvalósítását. Annak idején azért sikerült elérni –többek között a leveleivel is-, hogy végül 

csak megrendelték a járdaépítést, s így megépülhetett az Ady Endre utcai, Szász Károly utcai, 

a kórház felé menő járda stb. Igen nagy harc árán lehetett csak elérni. Mindenképpen 

szükséges feltárni ezek okait és kivizsgálni, hogy miért ilyen döcögve megy a költségvetési 

tételek végrehajtásai. Most nem akar belemenni a részletekbe, hogy az interpellációtól kezdve 

az összes többi, már korábban is kifogásolt tétel végrehajtása miért maradt el. Pont ezt nézné 

meg ez a bizottság. Szerinte is fontos, hogy ennek utánajárjanak, mert a hivatalvezetés ebből 

a szempontból nem változott, úgy látszik, hogy a módszer sem. 

 

Dózsa Tamás Károly képviselő: 

 

Váradi Krisztián képviselő kezdeményezte, hogy legyen egy ilyen vizsgálódás. Bizottsági 

szinten egyetértés volt. Úgy gondolja, fontos lenne, hogyha a bizottsági munka erre megy, 

hogy szűkül a létszám, de vélhetőleg erősödik és aktivizálódik még inkább, akkor szükséges 

lenne, hogy a személye ebben szerepeljen. Javaslatot tenne Váradi Krisztián képviselő 

személyére a bizottságba. Tudják a múlt heti országos médiából, hogy összefogtak, ezért Jekő 

Attila személyére is javaslatot tenne, hogy részt vegyenek ebben, s az előbb Pajor Kálmán 

képviselő által felvezetett furcsaságokra derítsenek fényt.  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Szerinte a bizottságba olyan ember kell, akinek nagyon sok ideje, jó rálátása van, elég aktív a 

testületben, sokat hozzászól bizonyos ügyekben, különösen az ilyen dolgokban. Ha lehet 

javasolni, akkor Jerémiás Béláné képviselőt javasolná a bizottságba. 

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Nagyon szépen köszöni Dózsa Tamás Károly képviselő meglepő bizalmát, amivel bedelegálta 

ebbe a bizottságba. Nem volt ennyire lelkes, amikor abba a felügyelő bizottságba kellett volna 

továbbra is bedelegálni, ahol évek óta dolgozott és beleásta magát. Akkor a jelölése ellen 

szavazott. Most egy olyan bizottságba szeretné bedelegálni, aminek a munkáját abszolút nem 

ismeri. Éppen ezért nem is avatkozna ebbe bele és nem fogadja el a jelölést. 

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Azt hiszi, hogy Halász Balázs képviselő elmés és cinikus megjegyzéseivel nem haladnak előre 

a munkában. Szeretne egy példával élni. Nem sok idő kellene annak kiderítésére, hogy a 

közvilágítás területén, ami kötelező feladata lenne az önkormányzatnak, lámpatestek 

kihelyezésére miért várnak az utcában élő, ott eljáró emberek évekig. Először azt mondták, 

hogy nincs rá a költségvetésben keret. Azután azt mondták, hogy az interpellációs keret 

terhére megcsinálják. Most már azt mondják, hogy 2014-es költségvetési keretre. Talán 2014. 

szeptemberére fel tudnak helyezni az ő interpellációján kívül még hét lámpatestet a városban. 
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Szerinte nem kellene hosszú ideig vizsgálgatni, hanem a jogos igényeknek megfelelően ki 

kellene helyezni a lámpatesteket. Mindenféle vizsgálat nélkül már régen meg kellett volna 

csinálni. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Még mielőtt a képviselő-testület tisztelt tagjai felsorolnának minden létező problémát a 

hivatallal, a polgármesterrel, a jegyzővel, vagy bármilyen vezetővel kapcsolatban, szeretné 

figyelmeztetni a képviselő-testületet, hogy egy határozati javaslat elfogadásáról kellene 

dönteniük, még mielőtt az esti híradóba beleszaladnának. Javasolná, hogy térjenek vissza a 

témára. 

 

Jerémiás Béláné képviselő: 

 

A jelölést nem fogadja el.  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Nem szeretné hosszúra nyújtani. Nem tudja, hogy milyen apropóból szólt Aradszky Lászlóné 

képviselő. A közvilágítás tekintetében többször el lett mondva, hogy le kell adni az igényt az 

osztályon. Figyelembe veszik és a költségvetésnél keretet kell szavazni hozzá.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nem a vitához kíván hozzászólni, mivel ezt előterjesztőként nem is teheti meg. Dózsa Tamás 

Károly képviselő részéről elhangzott egy javaslat személyére, ezért ezzel kapcsolatban 

mindenképp muszáj jeleznie, hogy a jelölést ő sem vállalja. Azért nem, mert ez a három fős 

bizottság egy előre egyeztetett névcsokorként került be a bizottságba. Úgy került a bizottság 

elé javaslatra, hogy előre egyeztetve volt. Ebben szerepel Dózsa Tamás Károly képviselő is. 

Nem szeretné ezt az előre egyeztetett listát megbontani. Fenntartja a bizottságban elfogadott 

javaslatot a három fős bizottságra.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ő maga szívesen vette volna, ha a baloldal részéről is lett volna tag ebben a bizottságban. 

Valóban hosszú hetek óta egy nyilvánvalóan politikamentes és szakmai kérdésekben 

együttműködni képes bizottságban vettek részt így együtt. Ezek után, hogy nem vállalták a 

jelölést, javaslatot tenne az eredeti előterjesztés szerint harmadik tagként Dózsa Tamás 

Károly képviselő személyére. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Ha megengedik, egy mondatot azért elmond 

ezzel kapcsolatban. Roppant egyszerű. Évek óta hívja fel a figyelmet, hogy jöjjenek be a 

Polgármesteri Hivatalba bármilyen üggyel kapcsolatban. Nyitva áll az ajtó. Vessék fel a 

problémát, tárgyalják meg. Most ragaszkodnak hozzá, hogy vizsgáló bizottság legyen. Nagyon 

bízik benne, hogy a vizsgáló bizottság tagjai befáradnak a hivatalba, s a Jegyző asszony és 

Aljegyző asszony által több bizottsági ülésre becipelt kb. 10 kg-nyi dokumentumokat egyszer 

majdcsak átnézik. Ezek alapján bízik benne, hogy fognak hozni valami rendkívül bölcs 
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döntést.  

Kötelessége először megkérdezni azt, hogy a képviselő-testület hogyan áll ahhoz a kérdéshez, 

hogy az érintettek szavazhatnak-e?  

 

 No: 1765  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Távol 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Igen Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Tart. Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Minősített szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:41:11 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 92,86% 86,66% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 7,14% 6,67% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megszavazta, hogy az érintettek szavazhatnak.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő személyéről kéri a képviselők szavazatát az eseti bizottságba.  

 

 No: 1766  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Távol 

Halász Balázs ...................................... Tart. Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Igen Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Tart. Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:41:35 
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 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 12 85,71% 80,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 2 14,29% 13,33% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Eltévesztette, de nem kér új szavazást. Megállapítja, hogy a jelölt megkapta a szükséges 

többséget.  

Áll elébe bármilyen vizsgálatnak, s a többi tagot is meg fogja szavazni. 

Pajor Kálmán képviselő személyéről kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1767  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Távol 

Halász Balázs ...................................... Tart. 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<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:42:05 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 12 85,71% 80,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 2 14,29% 13,33% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  
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Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a jelölt megkapta a szükséges többséget.  

Dózsa Tamás Károly képviselő személyéről kéri a képviselők szavazatát.  

 

 No: 1768  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Távol 

Halász Balázs ...................................... Tart. 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:2014.jan.:30 16:42:20 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 13 92,86% 86,66% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 7,14% 6,67% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a jelölt megkapta a szükséges többséget. Ez is azt bizonyítja, hogy 

megbízik képviselőtársaiban. 

 

A határozati javaslat egészéről kéri a képviselők szavazatát.  

  

 No: 1769  

Gyovai István ....................................... Igen Dózsa Tamás Károly ..................... Távol 

Halász Balázs ...................................... Igen Nagy Péter .................................... Igen 

Nagy Róbert ......................................... Igen Vili Gábor ..................................... Igen 

Jekő Attila ............................................ Igen Váradi Krisztián ............................ Igen 

Dr. Skribanek Zoltán ........................... Igen Aradszky Lászlóné ......................... Igen 

Fülöp Róbert ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 
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  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:42:42 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 100,00% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 14 100.00% 93,33% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 1   6,67% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

33/2014. Kth. 

A Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem kerülő egyes döntések és egyéb 

kivizsgálást igénylő ügyek 

 

H a t á r o z a t  

 

1. A  Képviselő-testület 3 fős eseti bizottságot alakít az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 

által megkezdett munka folytatása céljából. 

Tagok: 

             1.Dr. Skribanek Zoltán képviselő 

             2.Dózsa Tamás Károly képviselő 

             3.Pajor Kálmán képviselő 

 

2.Az eseti bizottság a vizsgálat befejezését követően előterjesztést készít a Képviselő-testület 

számára. 

 

3.A Jegyző kimutatást készít a Bizottság részére, mely tartalmazza valamennyi, a 2012. és 

2013. évi költségvetéssel kapcsolatos döntést. 

 

A vizsgálat felgyorsítása érdekében a kimutatásban kerüljön megjelölésre a döntés  

végrehajtásáért felelős, a végrehajtás határideje, valamint a végrehajtás tényleges időpontja, 

a végrehajtás tényét, időpontját igazoló dokumentum, illetve amennyiben nem került sor a 

végrehajtásra, ennek ténye. 

 

4.A Bizottság a 239/2013. ÜHB.h. számú határozatban foglalt kérdések esetében a  következő 

további információk rendelkezésére bocsátását kéri: 

A döntést megalapozó Képviselő-testületi határozat, a végrehajtásáért felelős, annak 

határideje, tényleges időpontja. A döntésekhez kapcsolódó valamennyi dokumentum, 

bizonylat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző 

Váradi Krisztián ÜHB elnök, Korvin u. 18. 

dr. Skribanek Zoltán ÜHB tag, Szilády Á. u. 52. 

Pajor Kálmán képviselő, Dózsa Gy. u. 1. 

Dózsa Tamás Károly képviselő, Csillag u. 17. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

33 Új napirendi pont 16:42:53  

 

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Kérdések 16:43:07  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1770  

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 ....................................... Igen Hunyadi Péter ............................... Igen 

Jerémiás Béláné .................................. Igen Pajor Kálmán ................................ Igen 

Máté Lajos ........................................... Igen 

  Szavazás: Nyílt  >0<Egyszerű szavazás 
 Ideje:2014.jan.:30 16:43:21 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 14 93,33% 93,33% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 1 6,67% 6,67% 
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 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

34/2014. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló január havi beszámolót.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

34 Új napirendi pont 16:43:30  

 

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a 2012. és 2013. évi költségvetésben szociális támogatások 

kapcsán megállapított előirányzat felhasználásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:43:59  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1771  

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:2014.jan.:30 16:44:11 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

35/2014. Kth. 

Beszámoló a 2012. és 2013. évi költségvetésben szociális támogatások kapcsán megállapított 

előirányzat felhasználásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2012. és 2013. évi költségvetésben szociális 

támogatások kapcsán megállapított előirányzat felhasználásáról szóló mellékelt beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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35 Új napirendi pont 16:44:17  

 

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott határozatairól 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:44:30  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1772  

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:2014.jan.:30 16:44:43 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

36/2014. Kth. 

Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott határozatairól 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

36 Új napirendi pont 16:44:48  

 

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Kérdések 16:44:58  

 

Hozzászólások  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1773  

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:2014.jan.:30 16:45:09 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
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 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

37/2014. Kth. 

Beszámoló az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.01.) sz. rendelet 

4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Váradi Krisztián ÜHB elnök, Korvin u. 18. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

37 Új napirendi pont 16:45:14  

 

37. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kérdések 16:45:30  

 

Hozzászólások  



92 

 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 No: 1774  

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:2014.jan.:30 16:45:40 

 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 

 Igen 15 100,00% 100,00% 

 Nem 0 0,00% 0,00% 

 Tartózkodik 0 0,00% 0,00% 

 

 Szavazott 15 100.00% 100,00% 

 

 Nem szavazott 0   0,00% 

 Távol 0   0,00% 

 

 Össz.: 15   100.00% 

Eredménye: Elfogadva 

Határozat:  

 

38/2014. Kth. 

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (III.01.) sz. rendelet 

4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 

és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyovai István polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy Róbert PKGT elnök, Tormássy u. 42. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

38 Új napirendi pont 16:45:51  

 

38. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Hunyadi Péter képviselőt, hogy a 30/2013. számú önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára kapott választ elfogadja-e?  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A választ elfogadja.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Május 1. téri szelektív hulladékgyűjtő 

környékének megtisztítására kapott választ elfogadja-e?  

 

Jerémiás Béláné képviselő: 

 

A választ elfogadja. Sajnos az a helyzet, hogy folyamatos probléma. Szinte heti. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Erről nyilván nem a Városgazda Zrt., vagy a Polgármesteri Hivatal tehet, hanem felelőtlen 

emberek szemetelnek.  

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Fűrész utcába 2 db köztéri szemetes kihelyezésére 

kapott választ elfogadja-e?  

 

Jerémiás Béláné képviselő: 

 

A választ elfogadja. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a régi posta épülete előtti villanyoszlop 

kábelajtajának pótlására kapott választ elfogadja-e?  
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Jerémiás Béláné képviselő: 

 

A választ elfogadja. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a régi utcanév táblák visszahelyezésére kapott választ 

elfogadja-e?  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A választ elfogadja.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az Eötvös u. 20. sz. alatti kapubejáró helyreállítására 

kapott választ elfogadja-e?  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Az idő valószínűleg beleszólt, de a választ elfogadja.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a csatornafedlapok javítására kapott választ 

elfogadja-e?  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Sajnos ez nem történt meg. A választ elfogadja, de kéri a további intézkedést.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy az orvosi ügyelet elhelyezéséről kapott választ 

elfogadja-e?  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A választ elfogadja. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a jánoshalmi út és az 53-as főút kereszteződésébe 

figyelmeztető sárga felfestésre kapott választ elfogadja-e?  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

A táblák kihelyezése megtörtént, a felfestés az időjárás javulásával megtörténik. A választ 
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elfogadja. 

 

Gyovai István polgármester: 

 

Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, hogy Gárdonyi Géza utca földes szakaszának 

javítására kapott választ elfogadja-e?  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A választ elfogadja.  

 

Különálló interpelláció:1 Interpelláció 16:47:45  

 

Halász Balázs képviselő: 

 

Aki a kórház felé jár, láthatja, hogy milyen tarthatatlan az az állapot, ami ott uralkodik a 

parkolás szempontjából. Nagyon sokan akár több száz méterre tudnak megállni és 

járókerettel, mankóval tudnak csak a kórházba bejutni. Azt gondolja, hogy mindenféleképpen 

változtatni kell ezen a helyzeten. Aki mégis próbál parkolni a buszparkolóban, egyszer 

zöldsáv, egyszer a hó letakarta, de a büntetést ugyanúgy kiróják rájuk. Tarthatatlan úgy, 

ahogy ott állnak, hisz a busz nem tud megfordulni azon a helyen. Arra kéri a kórház vezetését, 

illetve a várost, hogy valamilyen módon hasson oda új parkolóhelyek kialakítására. A 

kerítésen belül régóta nem használt terület van, a röplabdapálya, vagy teniszpálya. 100-150 

autó elférne ott parkolás céljából. Ennek a megoldását kérné.  

 

A strandnál látják, hogy ott van az a hatalmas épület, amiről tudják, hogy nem a városé, 

hanem az államé. Valamilyen megoldást kellene arra mégis találni, hogy valahogy 

hasznosítani lehessen. Megnézte, annak az engedélye valamikor úgy született meg, hogy 

szálloda. Üvegfolyosó köti össze a strandnál lévő épülettel, ahol most a tb helyezkedik el. 

Hihetetlen nagy iroda jut 1-1 személynek. Kihasználatlan, s ennek az elhelyezésén kellene 

esetleg másképp gondolkodni, illetve valamilyen módon hasznosítani ezt az épületet. Így csak 

az enyészeté lesz.  

 

Gyovai István polgármester: 

 

Valamennyi kérdésben az elmúlt hetekben, hónapokban már folynak a tárgyalások. A választ 

konkrétan fogják megadni.  

 

 

Különálló interpelláció:2 Interpelláció 16:49:43  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A Szathmáry és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti árok kialakítását Polgármester úr megígérte 

neki egy válaszban, hogy 2013-ra elkészül. Ő ezt a választ el is fogadta, azonban sajnálatos 

módon idáig nem történt semmi, ezért kénytelen megismételni ezt a kérést.  

 

A decemberi testületi ülésen és az azt előkészítő ülésen bizottsági ülésen a 
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szennyvízcsatornával kapcsolatosan néhány kérdést tett fel. Polgármester úr határozott 

ígéretet tett a válaszokra mind a bizottsági, mind a testületi ülésen. Ezeket a válaszokat mind 

a mai napig nem kapta meg, kéri az ígéret betartását.  

 

A Kertész u. 47-től kezdve a Jókai utcáig a csatornázás miatt az út nagyon rossz állapotban 

van. Javítva volt már, de ismételt helyreállítását kérik, azonkívül nyílt kialakítását kérik, hogy 

a csapadékvíznek nyílt lefolyása legyen. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2011-ben kezdte el a Kiskunhalas város 

szennyvíztisztítása és csatornázásának fejlesztése című programját. Minden halasi számára 

jól ismert tény, hogy a csatornázási és a helyreállítási munkálatok a városban így, vagy úgy, 

de befejeződtek. A kisunhalas.hu honlapon talált információ szerint a projektet 2013. június 

30-ig kellett volna befejezni, azonban a beruházás a mai napig nem került lezárásra. Olyan 

hangokat is lehet hallani, hogy nem működik a technológia megfelelően az új 

szennyvíztelepen. 

Mi az ok, ami miatt több, mint fél évvel a kijelölt határidő után sem tudják befejezni a 

programot. Veszélybe kerülhet-e a csúszás által a beruházás, illetve az uniós támogatás? Mi a 

határidő be nem tartásának jogkövetkezményei, esetleg kötbérre számíthat-e az 

önkormányzat?  

 

 

Különálló interpelláció:3 Interpelláció 16:51:34  

 

Jekő Attila képviselő: 

 

Egy kérdésben kérne segítséget. A Volánnak megváltozott a menetrendje, s az iskolába, illetve 

a munkába járást a reggeli órákban eléggé megnehezítette. Ha jól tudja, már elég sok 

megkeresés érkezett a Volán társasághoz ez ügyben, s talán a szegedi útvonalon már 

rendeződött. A környező vonalakon ez élő probléma. Több diák és a kórházi dolgozók is 

jelezték. Kéri a hivatal munkatársait, hogy ez ügyben tájékozódjanak és esetlegesen 

valamilyen megoldást keressenek erre.  

 

 

Különálló interpelláció:4 Interpelláció 16:52:14  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A Gyárfás István u. közvetlen folytatásában, 50 méterre az utcától, a Felsőöregszőlők 41456. 

hrsz. alatti telken egy illegális szemétlerakat jött létre az elmúlt időszakban. Ennek a 

felszámolását és annak a biztosítását kéri, hogy ez a jövőben ne termelődjön újra. A 

környéken lakók vállalták, hogy akár anyagilag, akár konkrét segítség révén ebben 

közreműködnek.  
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Gyovai István polgármester: 

 

37-38 napirendjük volt a mai napon, ennek ellenére véleménye szerint meglepő gyorsasággal 

tudtak végezni. Köszöni az aktív munkát és hogy felesleges viták nem keletkeztek ezen az 

ülésen. Bízik benne, hogy az év folyamán valamennyi képviselő-testületi ülés hasonlóképpen 

fog történni. Mindenkinek jó pihenést kíván.  

Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést 

befejezettnek nyilvánítja.  

 

Ülés befejezése 16:53:33  

 

 

K.m.f. 
 

 

 

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

      polgármester       jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:Jerémiás Béláné:)      (:Vili Gábor:) 

 


