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Gyovai István polgármester:
Lassan azt lehet mondani, hogy megtartják a rendes rendkívüli ülésüket minden hónap közepe
táján, annyi rendkívüli ülést kénytelenek tartani.
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Hunyadi Péter képviselő jelezte, hogy jelen lesz,
de késni fog.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Jerémiás Béláné és Vili Gábor képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
No: 1929
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 ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.máj.:13 15:18:00
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A Halasi Városgazda Zrt. hagyományos hosszabb idejű
közfoglalkoztatási programja
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Gyovai István
polgármester

2. Az önkormányzati alapítású közalapítványok alapító okiratainak
módosítása, valamint éves beszámolója és közhasznúsági
jelentéseinek elfogadása

Gyovai István
polgármester

3. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése

Gyovai István
polgármester

4. Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium intézményvezetői
pályázatának véleményezése

Gyovai István
polgármester

5. Kopjafa ajándékozása a sepsiszentgyörgyi testvérvárosi
kopjafakertbe Gábor Áron születésének 200. évfordulója emlékére

Gyovai István
polgármester

6. Az egykori molnárház építészeti védettség alá helyezése

Gyovai István
polgármester

Gyovai István polgármester:
Máris elnézést kér Máté Lajos képviselőtől. Az imént a technikus kollégák jelezték, hogy
probléma van a szavazógépével. Nem ő csinálta. A tegnapi hatalmas vihar következtében a
hivatal szinte valamennyi telefonjánál, számítógépénél valami probléma volt. Többek ennek a
szavazórendszernek a javítása is a mai nap délelőttjén történt meg. Lehet, hogy tapasztalnak
egy-két kisebb hibát. Bízik benne, hogy nem lesz jellemző.
1 Új napirendi pont 15:18:48
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási
programja
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Az utóbbi időben olyan rendszert használtak, hogy az önkormányzat pályázott ezekre a
közmunka programokra, s az önkormányzat volt a munkáltató, míg a munkavégzés helye volt
a Városgazda Zrt. Ez a kettősség sajnos egyfajta ingázáshoz és a dolgozóknak kellemetlen
helyzethez vezetett, hiszen nem tudták hova forduljanak. Sokszor küldözgették őket egyik
helyről a másikra. 2011 előtt ez úgy volt szokás, hogy a Városgazda Zrt. volt az, aki beadta
ezeket a pályázatokat és rajtuk keresztül működött ez a program, s az önkormányzat nem
avatkozott ebbe közvetlenül bele. Ez az előterjesztés erre a vonalra térne vissza. Ezáltal most
a Városgazda Zrt. lenne az, aki a közmunkaprogramra pályázik. Jelen esetben május 15-től
szeptember 30-ig tartó nyári közmunkaprogramra. Vélhetően 65 főre tud pályázni a
Városgazda Zrt. Ebben az előterjesztésben ezt egy kicsit fölé lőtték azért, hogyha mégis úgy
alakul, hogy pár fővel mégis lehet emelni a létszámot, akkor amiatt ne kelljen újra képviselőtestületi ülést tartani. Ennek megfelelően az összeg is maximalizált. Amennyiben május 15-én
pontosításra kerül és látható lesz mekkora a program önrészére igényelt összeg, akkor ezt
hozzá lehet igazítani. Vélhetően kevesebb lesz annál, mint ami itt az előterjesztésben szerepel.
Annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy a Városgazda Zrt. jelezte, a program
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megfinanszírozásához nincs meg az anyagi kerete és lenne egy olyan kérésük, hogy magának
a támogatásnak az ütemezését egy hónappal vegyék előrébb, tehát ami június, az legyen
május és így tovább. Minden egyes alkalommal. Minden egyes támogatást ütemezzenek egy
hónappal hamarabb. Ez volt az ő kérésük a támogatás kapcsán. Kérné módosítani az
előterjesztésben.
Gyovai István polgármester:
Az előterjesztés határozati javaslata az elhangzottak szerint érvényes.
Kérdések 15:21:21
Jekő Attila képviselő:
Nem találta az előterjesztésben, hogy a költségvetésben van erre forrásuk? Nem utal rá.
Gyovai István polgármester:
Két hét múlva költségvetés módosítás lesz a napirenden. Ehhez igazítják a költségvetésüket.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 1930
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 ............................... Távol
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.máj.:13 15:22:04
Eredménye
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0
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100,00%
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Nem szavazott
Távol

0
1

0,00%
6,67%
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Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

154/2014. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási programja
Határozat
1./ Képviselő-testület a 2014-es költségvetésében maximum 4 693 391 Ft-t biztosít a Halasi
Városgazda Zrt. számára a hagyományos hosszabb idejű 2014-es közmunkaprogram
finanszírozására. A közfeladat ellátásának biztosítására az önrészt a létszám arányában
folyósítja az Önkormányzat, a maximális létszám 70 fő.
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Halasi Városgazda Zrt-vel kötendő
közmunkaprogram támogatási és finanszírozási megállapodásának aláírására az alábbi
ütemezés szerint:
Támogatások ütemezése

Kiskunhalas

2014. május 30-ig

1 564 463 Ft

2014. június 30-ig

1 042 976 Ft

2014. július 31-ig

1 042 976 Ft

2014. augusztus 31-ig

1 042 976 Ft

Összesen

4 693 391 Ft

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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2

Új napirendi pont 15:22:12

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzati alapítású közalapítványok alapító okiratainak
módosítása, valamint éves beszámolója és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető:
Az előterjesztésre az ún. civil törvény hatályba lépő rendelkezése miatt van szükség, hogy
előrehozottan tárgyalják. 2014. május 31. napjáig a jogszabály értelmében a
közalapítványoknak kezdeményezniük kell a közhasznú jogállásba vételét az illetékes
törvényszéken, ezért kerül sor a rendkívüli testületi ülésen erre. A kezdeményezéshez be kell
nyújtani a jogszabályi megfelelőséggel rendelkező alapító okiratokat, az éves beszámolót,
illetve a közhasznú jelentést. Ezt tartalmazza az előterjesztés.
Két alapítvány esetében a kuratórium is módosul. A Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi
elnöke lemondott, illetve a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány kuratóriuma is
lemondott. E két alapítványnál szükséges egyrészt kuratóriumi elnököt, másrészt kuratóriumi
tagokat választani. Az alapítványok alapító okirata a jogszabályoknak megfelelően változott.
Itt különösen annak az előírásnak, hogy a közalapítványi céloknál konkrétan fel kell sorolni
azokat a törvényeket, illetve a törvények megfelelő paragrafusait, bekezdéseit, ami azt
indokolja, hogy önkormányzatnál ellátandó közfeladatokat látnak el. Ezekkel módosították az
alapító okiratot.
Gyovai István polgármester:
A határozati javaslathoz fűzne néhány előzetes szót. A határozati javaslat hat pontból áll.
Ebből az utolsó négy pont, a Berki Viola, a Halasi Csipke, a Kiskunhalas Város Sportjáért,
illetve a Városért Közalapítvány esetében lényegében szó szerint az alapító okirat
módosítását, illetve a beszámolóját, közhasznúsági jelentését elfogadásra ajánlja. Az első két
pont tartalmaz olyan változásokat, amelyekre Osztályvezető úr is utalt. Néhány szóban az első
pontra vonatkozó előzményeket szeretné összefoglalni.
A Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Várnai László körülbelül egy
hónappal ezelőtt történt lemondását követően most van egy olyan esély, hogy a
módosításokkal egy időpontban az új elnököt a képviselő-testület is megválassza. Tudomása
szerint erre egyértelmű javaslat van a képviselő-testület egy részétől. A másik esély, amiről az
elmúlt napokban még tárgyaltak, hogy a lemondástól számított 6 hónapos időtartamon belül
kötelező új elnököt választani. A maga részéről azt javasolná, hogy éljenek ezzel az utóbbi
lehetőséggel. Bár lemondott, de a jelenlegi elnököt tartsák pozíciójában mindaddig, amíg egy
új képviselő-testület fel nem áll. Ezt követően az új képviselő-testület hosszabb időtartamra
fogja tudni megbízni az új elnököt.
A második pontban Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány kuratóriumának tagjait
szükséges megválasztani. Az elmúlt napokban többféle tárgyalás folyt ezzel kapcsolatban.
Gyorsan elmondja. A mai nap délelőttjére letisztult egy három fős kuratórium összeállítása.
Ennek a feladatát rábízta Alpolgármester úrra. Ő fogja elmondani a saját javaslatát. Nem
tudja pontosan hogyan fogják eléjük tárni, de lényegében az ő asztalán történt ennek az
előkészítése.
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Kérdések 15:27:12
Pajor Kálmán képviselő:
Nem tudja, hogy a Halasi Csipke Közalapítványra vonatkozó kérdésekre ki fog választ adni.
Gyovai István polgármester:
Gondolja, hogy a kuratórium tagja fog tudni válaszolni.
Pajor Kálmán képviselő:
Nem egészen, mert mint a kuratórium tagja nem kapott választ és itt szerette volna
megismételni a kérést.
Gyovai István polgármester:
A kuratóriumi ülés arra való, hogy ott helyben tisztázzák.
Pajor Kálmán képviselő:
Igen. Azt sem sikerült tisztázni helyben, hogy 6,5 millió Ft + 1,5 millió Ft volt-e a
csipkemegrendelés a Miniszterelnöki Hivataltól, vagy 5,5 + 1,5 millió Ft. Erre sem kaptak
egyértelmű választ.
Gyovai István polgármester:
A kuratórium elfogadta a közhasznúsági jelentést, illetve a beszámolót.
Pajor Kálmán képviselő:
Elfogadta. Tulajdonképpen felesleges feszegetni ezeket a kérdéseket, mert valóban nagy
többség elfogadta a beszámolót.
Gyovai István polgármester:
Tehát nem hangzott el kérdés.
Jerémiás Béláné képviselő:
Két észrevétele van. A határozat 3. pontjában a Berki Viola Közalapítvány kuratóriumában
Ferincz János régi utcanévvel szerepel. A Kocsis Lajos utca elég régóta Gárdonyi Géza utca.
Ugyanez a helyzet Kiss Barnabás címével is, mert az is most már a Gárdonyi Géza utcában
található.
Gyovai István polgármester:
Ez sem kérdés volt, de úgy gondolja, hogy a javításokat nekik ez alapján végre kell hajtani.
Köszöni az észrevételt.
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Jekő Attila képviselő:
A sajtóban ellentmondó információk jelentek meg a sport alapítvány tagjainak lemondásáról.
Ez egy elég nagy létszámú lemondás volt. Megköszönné, ha pár mondatban valaki meg tudná
világítani, hogy miért mondtak le.
Nagy Róbert képviselő:
Ugyanezt szerette volna kérdezni.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványnál összeültek, hogy elfogadják a beszámolót
május elején, vagy még április végén. Ekkor jött egy olyan napirendi javaslat, mely szerint
többen úgy döntöttek, le szeretnének mondani a kurátori helyről. Ezt azzal indokolták, úgy
érzik, hogy üressé vált az alapítvány tevékenysége az utóbbi években. Azt a koncepciót, ami
miatt létre lett hozva, azt pillanatnyilag nem tölti be. Lehet, hogy ebben van némi igazság.
Mindezek ellenére véleménye szerint jó lenne megtartani a közalapítványt, mint szervezetet és
életben tartani, hogy a következő önkormányzat kezében akár egy olyan szervezetté nőhesse ki
magát, ami funkcionalitásában is gazdagabb, mint ami tudott lenni az alapítvány az elmúlt
években. A lemondások többnyire ezzel voltak indokolva. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy az
Elnök úr is lemondott. Három tagot kell választaniuk, hogy az alapítvány működőképes legyen
a jövőben a módosítás szerint. Reméli, hogy tudott válaszolni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának a tagja. Ő is
meglepetéssel hallotta, amikor ez történt talán két héttel ezelőtt. Ő is igyekezett utánajárni,
informálódni. Ennek a ciklusnak az elején az volt az irány, hogy próbálják az alapítványokat
valós tartalommal, munkával megtölteni, ezért a létszámot is növelték. Ez volt a Kiskunhalas
Város Sportjáért Közalapítvány esetében is. Ha emlékeznek rá, korábban volt egy
önkormányzati bizottság, ami valamennyi támogatást igyekezett adni a működő
sportegyesületeknek. Ezt a feladatot próbálták meg átruházni erre az alapítványra. Azt
gondolja, hogy ez jól el is indult. A költségvetésben rendre ott volt kisebb-nagyobb összeg, 510 millió Ft, de ezek nem kerültek oda az alapítványhoz, hogy valóban dönteni tudjanak róla,
s valóban el tudjon jutni az egyesületekhez az a néhány tízezer forint is. Az utóbbi időben a
kézilabdát segítették ennek a sornak a terhére, vagy segítettek mást is. Pénz nem, vagy
részben állt rendelkezésre. A legfőbb ok, véleménye szerint azért üresedett ki, mert a
képviselő-testületi döntések közül többek között ez sem került végrehajtásra. Van egy vizsgálat
is, egy bizottsági is, ami ezeket próbálja nyomon követni, hogy mi volt az oka annak, hogy
nem úgy került végrehajtásra, mint ahogy azt a képviselő-testület eldöntötte. Azt gondolja,
hogy ez is egy példa, hogyan működik az elmúlt négy év.
Gyovai István polgármester:
Van másik alapítvány is a tételek között. Többek között egy Berki Viola Közalapítvány, akik
évek óta éves rendszerességgel 200 ezer Ft-ot kapnak. Egyébként adományokat gyűjtenek, ami
egy közalapítvány feladatai közé tartozik. Van olyan alapítvány, akire nyugodtan azt lehet
mondani, nem arra vár, hogy az önkormányzat pénzeit ossza szét. Szerinte az a
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legegyszerűbb. Ezen felbátorodva számára meglepő volt egy olyan évben lemondani a
kuratóriumi tagságról, amikor mondhatni, hogy példa nélküli összeget tettek félre a sport
támogatására. Kétségtelen, hogy még előtte vannak, de bízik benne, hogy az év folyamán,
valamikor az őszi időszakban legkésőbb ezek a pénzek kiosztásra tudnak kerülni.
Hozzászólások
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Az alapítvány véleménye szerint működik. Azontúl, hogy önkormányzati, az elvek ezek voltak,
csak sok minden elvtelenné vált az utóbbi időben. Mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az,
hogy többek között az önkormányzat által a halasi sportközösségeknek szánt pénz célhoz
juttatása is az egyik feladata lett volna. Ezenkívül tölt be olyan funkciót, hogy az alapítványon
keresztül jut el sportegyesülethez gazdasági társaságtól támogatási pénz. Adózási segítségre
áll rendelkezésre. Ezt a szerepét betölti most is. Az a cég, aki ezt igénybe veszi, azon keresztül
történik.
A kurátorok lemondására nem nagyon kell reflektálni. Az alapján szoktak döntést hozni, ami
már elmúlt, arra pedig az volt a jellemző, hogy nem nagyon történt semmi az elmúlt években.
Hogy a következő hónapokban mi fog történni, inkább véleménye szerint azon kellene
elgondolkodniuk mindannyiuknak, mi az oka annak, hogy kilenc ember azt mondja
„Csináljátok, ahogy akarjátok!”.
Nagy Róbert képviselő:
A Berki Viola Közalapítvány alapító okiratánál a 6-os lemaradt a 6400 Kiskunhalas, Hősök
tere 1. mellől.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A Csipkeház igazgatóasszonyának beszámolójában azt olvashatják, hogy „Mádl Dalma
asszony egyedüli közbenjárására kapott támogatást a halasi csipke”. Úgy gondolja, hogy ez
nem teljesen felel meg a valóságnak. Közelebb járnak az igazsághoz, ha úgy lett volna
megfogalmazva ez a mondat, hogy egy példás együttműködés valósult meg Mádl Dalma
asszony, Bányai Gábor és Pajor Kálmán segítsége révén. Ezeknek az együttes hatásaként
kaphatott egy tízmillió forintos támogatást a halasi csipke. Egy ideig úgy tudták, hogy 7 millió
Ft-os értékben vásárolt a kormányzat halasi csipkét. Véleménye szerint Pajor Kálmán
képviselőnek ezenkívül, hogy az utóbbi évtizedek egyik legkomolyabb központi támogatását
megkapta a csipke, számos olyan érdeme van az elmúlt években, amellyel bizonyította, hogy a
csipke mellett van, s a csipkét segíteni igyekezett mindig. Így volt ez akkor, amikor arról volt
szó, hogy bővül a Csipkeház és egyedül ő volt az, akinek eszébe jutott az, hogy talán a
csipkevarrónők munkafeltételein is javítani kellene, hiszen a csipkét nem a lemondott
kuratóriumi elnök varrja, hanem az a néhány csipkevarrónő, aki évek óta ezt a gyönyörű
munkát elvégzi. Ezenkívül Pajor Kálmán képviselő volt az is, akinek a javaslatára már
másodszor kapott ebben a ciklusban városi kitüntetést csipkevarrónő. Úgy gondolja, hogy
minden szempontból az a legésszerűbb javaslat, hogy őt jelöljék a lemondott kuratóriumi
elnök posztjára.
Még annyival egészítené ki, hogy így maradna 8 kuratóriumi tag a 9-ből. Oláh Györgynét
javasolná kilencedik tagnak, aki korábban 15 éven át volt a Csipkeház igazgatója, a
csipkének egy igazi szakértője. Róla csak annyit hagy mondjon el, hogy úgy menedzselte a
csipkét, hogy 15-16 varrónő dolgozott még akkoriban, nem pedig 9, mint most. Mindenféle
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külső támogatás nélkül, a 21 millió Ft-os önkormányzati támogatás nélkül tudta nyereségesen
végeztetni ezt a tevékenységet.
Jekő Attila képviselő:
Nem meglepő ez az indítvány, amit most dr. Skribanek Zoltán képviselő elővezetett, hiszen
akkor lehetett már sejteni, hogy a Fidesznek az a szándéka, hogy a saját emberét ültesse a
kuratórium élére, amikor elindultak a vizsgálatok. Nincs véletlen ebben a képviselőtestületben. Ők akkor is azt mondták, illetve a ciklus eleje óta konzekvensen képviselik azt az
álláspontot, hogy a civil és a politikai szektort válasszák szét. Amikor Pajor Kálmán
képviselőt a Fidesz delegálta a csipke kuratóriumába, akkor azt mondták, amit most, hogy
politikusoknak a civil szektorban nincsen helye. Azt hiszi, hogy nem politikával kell átitatni a
halasi csipkét, hanem pont egyre inkább el kell szakítani a politikától. Nem ebbe az irányba
mennek. Arról ne is beszéljenek, hogy az a nemtelen vizsgálódás, azok a rágalmak, amelyek
elhangzottak, most derült ki, nem voltak másért, csak azért, hogy Pajor Kálmán lehessen a
Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi elnöke. A maguk részéről ezt felháborítónak tartják,
s semmilyen szinten nem hajlandóak ebben részt venni. Éppen ezért a vita végén, a szavazás
előtt a frakciójuk el fogja hagyni az üléstermet.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Azt nem érti, hogy Jekő Attila képviselő miért helyezi politikai alapokra ezt a kérdést. Ha
kicsit boncolgatnák a dolgot, akkor megkérdeznék, hogy eddig mennyire lehetett elhatárolni
az eddigi kuratórium elnökét a politikától? Lehet, hogy már nem aktív, hanem inaktív volt, de
akkor is mindenki tudja ebben a városban és a városon kívül is, hogy ki volt ő és kit képviselt
ott. Nem hiszi, hogy ebbe egyáltalán a politikát bele kellene keverni. Szerinte ez most is csak
egy színjáték a másik oldal részéről.
A vizsgálattal kapcsolatban elmondja, ha úgy mentek volna a dolgok, hogy nem lett volna
szükség erre a vizsgálatra, akkor lehet, hogy nem került volna sor erre a dologra, hogy most
egy új kuratóriumi elnök után kell nézniük. Valószínűleg úgy kellett volna csinálni a dolgokat
a kuratóriumnál, hogy erre ne kerüljön sor, ne legyen rá szükség. Véleménye szerint erre
mindenképp szükség volt és talán vállalni kellett volna a felelősséget a vizsgálat idejére, vagy
annak befejezéséig. Utána kellett volna döntést hoznia az előző elnöknek. Egyáltalán nem lát
ebben semmi kivetnivalót, az új jelölt személyében sem. Mindképp támogathatónak tartják.
Fülöp Róbert alpolgármester:
A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány kuratóriumára szeretne javaslatot tenni, mert
ez még nem hangzott el. Kimaradt az előző hozzászólásából. Elnöknek javasolnák Szécsiné
Rédei Évát, tagnak pedig Lekrinszky Tivadart és Nagy Ernőt. Ezzel a három taggal.
Gyovai István polgármester:
Nagy Ernő most mondott le.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Azóta van neki új nyilatkozata, hogy ebben a konstellációban vállalná a munkát tovább.
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Gyovai István polgármester:
Tehát az előbb említett okok megszűntek ezek szerint.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Meg.
Jekő Attila képviselő:
Reflektálna Képviselő asszonyra. Nemrég hangzott el ebben a teremben és internetes blogon
is, hogy minden sáncot és minden bástyát el kell foglalni. A csipkére már voltak törekvések.
Körülbelül 7 éve zajlik ez a folyamat. Azzal, hogy Pajor Kálmán lesz a kuratórium elnöke,
nincs vége. Itt nem fog megállni ez a dolog. Egészen addig fog ez menni, amíg Kiliti Zsuzsa
sem marad a helyén, s helyette is egy sokkal alkalmasabb és rátermettebb jelöltet fognak
találni.
Azzal vádolni őt, aki azt mondja, hogy politikus ne legyen civil szervezet kuratóriumában ,
hogy átpolitizálja a témát, ez egy elég blőd állítás. Épp a másik oldal egy képviseleti
jogosultságba tesz egy politikust, ezzel válik politikai szereplővé ez a közalapítvány, ami nem
erre a célra jött létre. Számára ez érthetetlen és elfogadhatatlan. Ők egész végig azért
küzdöttek, hogy a civilek tudjanak dolgozni, a politikusok pedig tegyék a dolgukat és hozzák a
döntéseket. Ezt nem érti. Ha jól tudja, az új Ptk. ezt próbálja rendbe tenni. Jegyző asszony felé
lenne egy olyan kérdése, ez jogilag rendben van-e, hogy az alapító képviselője, mint
képviseleti jogosult tevékenykedjen a kuratóriumban. Van még egy kérdőjel erre nézve. Azt
gondolja, hogy ők pont ez ellen vannak, hogy a politika betegye a lábát. Kezdeményezni
fogják minden fórumon, hogy szűnjön meg ez az állapot, mert szerintük ez nem egy szerencsés
dolog. Tudja azt, hogy a jóérzésű jobboldali emberek sem értenek azzal egyet, hogy a politika
a csipke közelében mozogjon. Nincs ott semmi helyük nekik véleménye szerint.
Azt mondták és mondják is, hogy aktív, regnáló politikus ne legyen közalapítvány tagja.
Gyovai István polgármester:
Ezt a ciklust valóban úgy indították, hogy valamennyi alapítványnál civil választott ez a
képviselő-testület. A szándékuk annak idején teljesen egyértelmű volt. Nemes szándék volt
véleménye szerint. A Halasi Csipke Közalapítványnál Pajor Kálmán képviselő tavalyi
megválasztását követően kezdődtek tulajdonképpen azok az ügyek, amelyek napjaikra, vagy
elmúlt hetekre ideértek. Egyetért.
Máté Lajos képviselő:
Az imént elhangzott, hogy tavaly kezdődtek a Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumával
kapcsolatos kérdések. Nem tavaly kezdődtek, hanem a négy alpolgármesteres ciklus elején.
Nem tudja, hogy emlékeznek-e. Amikor ők Pajor Kálmán képviselőt javasolták a Halasi
Csipke Közalapítvány kuratóriumába, egy olyan dolog történt, ami most az országos
politikában is felmerült. Emlékezhetnek arra, hogy a 2006-os ciklus elején, amikor már
ügyészségi vizsgálat zajlott Zuschlag János ellen, akkor az MSZP javasolta Zuschlag Jánost
az Ügyrendi Bizottság vezetésére. Akkor a Fidesz képviselőiben is felmerült, hogy nem
szavazzák meg. Személyesen Orbán Viktor utasította őket, hogy nem avatkozhatnak bele.
Ennek a ciklusnak az elején, amikor Pajor Kálmánt javasolták kuratóriumi tagnak, a másik
oldal felrúgta és nem szavazták meg. Azt mondták, hogy ők nem javasolhatnak.
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Ha dr. Várnai Lászlóra azt mondják, aki Gyurcsány Ferenc mellett piros dzsekiben ott ugrált,
hogy civil, akkor nem tudja, hogy ki az, aki katona. Ez egy annyira álságos és furcsa beállítás,
hogy Jekő Attila képviselő azt meri mondani, hogy egy hatalmas nagy civilt állítottak oda a
kuratórium vezetésére, hogy egyszerűen égnek áll a haja.
Változatlanul azt mondja, ha valaki sokat tett azért, a vizsgálat elindításával is, hogy
megtisztuljon a közalapítványban a gazdálkodás, ha esetleg valami probléma van, azt ki kell
vizsgálni, ezt Várnai úr akadályozat minden erővel, s úgy látja, hogy továbbra is akadályozni
kívánják. Szívük joga kivonulni. Reméli, hogy lesznek elegen nélkülük is.
Pajor Kálmán képviselő:
Személyes megtámadtatás okán szól. Nagy csúsztatási hullámot indít megint Jekő Attila
képviselő ezzel, hogy gyakorlatilag helyet csináltak az ő kuratóriumi elnökségének és
rendkívül tudatosan elindult már nagyon régen, s a vizsgálatok is ezt célozták. A
közalapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Várnai László a felügyelő bizottság egy napos,
szúrópróbaszerű gazdasági vizsgálati eredménye miatt önként és saját elhatározásából
lemondott. Nem lehet azt mondani, hogy elküldte valaki. Ha elolvassa a lemondólevelét,
abban az van, hogy ő határozott így. Arról szó sincs, hogy valaki kitúrta őt a helyéből. Hogy
miért határozott úgy, azt valószínűleg ő tudná elmondani. Feltételezhetik, hogy a pillanatot
azért választotta úgy, mert politikai haszonszerzés céljából akkor tartotta legindokoltabbnak,
hogy bejelentse. Ez a politikai haszonszerzés nem nagyon sikerült a választások előtt, viszont
a lemondása úgy maradt, megtörtént. Ez egy olyan gazdasági ellenőrzésről van szó, ami a
felügyelő bizottságnak nemhogy joga, de kötelezettsége is. Ezt nem kell ecsetelnie. Egy olyan
vizsgálat következményeként mondott le. Ő tudja, hogy még mit sejt, miért kellett lemondania.
Ezt senki nem forszírozta. Ezt úgy megfordítani, hogy ők mindenképp azt akarták, hogy önként
mondjon le, vagy nem is tudja, hogy gondolja ezt a másik oldal, ez meglehetősen nagy
politikai csúsztatás.
Éppen Jekő Attila képviselőék szerveztek egy demonstrációt a Csipkeház elé. Politikai párt
szervezte, hogy távol kell tartani a politikát a csipkétől. Ez nem fából vaskarika? Ne
haragudjon, de mulatságos, amiket itt összehord.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Jekő Attila képviselő szavaira reflektálva szeretné elmondani, hogy üdvözli a törekvéseiket,
hogy minél több kuratórium élére civileket ültessenek. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben
éppen Pajor Kálmán képviselő személyével szeretné elkezdeni.
Még mindig kitart a véleménye mellett, hogy nem tudja elvonatkoztatni a politikától dr. Várni
László személyét és egyáltalán nem tudja őt civilként elfogadni. A másik oldal állítása ezzel
kapcsolatosan álságos nagyon is.
Jerémiás Béláné képviselő:
Nagyon a kettős mérce érvényesül, amit most itt a másik oldal elmondott. Ha a másik oldal
emberéről van szó, az oké, rendben van, de amikor nem, akkor támadják amennyire csak
lehet. Ezért nagyon álságos. Jó lenne, ha egyszer objektíven is hozzáállnának a dolgokhoz,
nem pedig ilyen álságos módon.
Halász Balázs képviselő:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő megszólalása kapcsán azt hitte először, hogy arra utal,
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mennyire segített a csipke előremenetelének az útjában Bányai Gábor, hiszen a kuratóriumnál
elhangzott és benne van az anyagban is, hogy Jerémiás Béláné képviselő asszony azért
kardoskodott, hogy az ő neve is kerüljön oda a Mádl Dalma által segítséget kínálók neve
mellé. Nem törekedett annak idején Csatári József arra, hogy kuratóriumi elnök legyen, pedig
az első ún. támogatás ő hozta a csipkének. Nem keveset. Abban az időben azt a pénzt
megszerezni nem volt kis dolog. Attól fél, hogy Pajor Kálmán képviselő, aki olyan sokoldalú,
hogy szinte már gömb, mindenhez ért, s itt is látják, hogy több helyen szerepel a neve, mint
kuratóriumi és felügyelő bizottsági tag, hogy a csipke nehogy arra a sorsra jusson, mint a
Nagy Szeder hagyaték. Látják, hogy a háza tájéka és a környezete milyen, illetve hallotta
attól, aki bejár hozzá, hogy milyen állapotban van a várost is érintő Nagy Szeder hagyaték.
Nagyon félti ezt a csipkét, hogy ilyen emberre bízzák azt, amit más óv.
Nem tudja, hogy ő elvállalja-e, mert erről még nem nyilatkozott. Valószínűleg meggondolja
ezt a dolgot, hisz az őszi választásoknál nagy fordulat lehet. Valószínűleg jobb lenne az, amit
a Polgármester úr is mondott, hogy majd akkor hozzanak döntést és éljenek azzal a
lehetőséggel, hogy hat hónapuk van rá. Ki kellene várni ezt az időszakot. Biztos, hogy egy
gerinces gesztus lenne, ha Pajor Kálmán képviselő azt mondaná, hogy ezek után nem biztos,
hogy elvállalná. Menjen a maga módján, figyeljenek rá. Van egy felügyelő bizottság, aki
biztos nagyon figyeli ezeket a dolgokat. Addig várjanak vele, amíg az őszi választás le nem
zajlik.
Máté Lajos képviselő:
Csupán csak azt szerette volna mondani, nagyon nem tetszik neki, amikor Halász Balázs
képviselő a gerinc szót egyáltalán a szájára veszi. Ha valaki, akkor Halász Balázs képviselő
gerincességről se nagy nyilvánosság előtt, se otthon a hálószobájában ne beszéljen, mert az
borzalmasan visszás.
Gyovai István polgármester:
Engedjék meg, hogy rövid idézetet felolvasson. A cikk címe: Folytatódik a város legfőbb
értékét lejárató cirkusz. Ez április 23-án jelent meg a Halasi Tükörben. Ebben Pajor Kálmán
képviselő, a kuratórium egyik tagja határozottan visszautasítja, hogy családi előmeneteli okok
miatt nyomul csipke ügyekben. Nyilván a cikk írója egyeztette ezt Pajor Kálmán képviselővel.
Ez a mai alkalom egy szíves felkérés nyomán teremtődött, hogy jelöltté vált.
További hozzászólás nincs. A maga részéről még két mondatot szeretne mondani. Az elmúlt
hónapokban a csipkével kapcsolatban jó néhány esemény történt. Néhány tételt felírt
magának, amiből csak az utolsókat említené. Március 27-i testületi ülésre Alpolgármester úr
előterjesztésében készült egy határozati javaslat, amit végülis a testület nem tárgyalt.
Legnagyobb örömére a napirendre sem került az az elkészült előterjesztés. Április 3-án volt
egy testületi ülésük, ahol a kuratórium kérésére a belső ellenőrzési vizsgálatot a képviselőtestület többsége visszautasította. Ezt követően ugyanerre a testületi ülésre került be az a
sürgősségi indítvány szintén Alpolgármester úr tollából, ami eseti bizottság felállítását
kezdeményezte. A maga, Jegyző asszony, illetve sokak részéről törvényességi véleményt tettek
mellé és próbálták megakadályozni. A döntés ennek ellenére megszületett. Nem tehetett mást,
mint a végrehajtást felfüggesztette. Következett egy április 18-i rendkívüli ülés, ahol szintén
ezt a sürgésségi indítványt tárgyalták. Alpolgármester úr ennek a határozati javaslatát
jócskán átalakítva, a testületi ülésen szétosztva, lényegében a testület azt szavazta meg, hogy
a felügyelő bizottság továbbra is végezheti a dolgát. Rendkívül körülményesen és a
törvényesség látszatát is elkerülve jutottak eddig. Nagy tisztelettel érdeklődik, hogy ezt a mai
döntést is a törvényeik ismeretében javasolják, azaz Pajor Kálmán képviselő személyét az
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elnöki státuszba. Amennyiben véletlenül ezt nem tették volna meg, kéri Jegyző asszonyt, hogy
a hatályos rendeletekből, törvényekből idézzen.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Jekő Attila képviselőnek válaszolná, hogy az új Ptk. szerint hozzátartozó közeli hozzátartozót
szabályos ugyanúgy, mint a régi Ptk. szerint a törvény. A hozzátartozó körbe belekerül az, a
házastárs, az egyeneságbeli rokon, testvérek, élettárs, illetve egyeneságbeli rokon házastársa.
A kuratórium elnöke a csipkevarrók munkáltatója. Ez egy kicsit aggályos. A helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi törvény mondja ki
azt, hogy milyen tisztségeket fogadhatnak el. Van egy összeférhetetlenségi szabály. Ez 2000
óta van. Ha emlékszik Pajor Kálmán képviselő, annak idején Tóth Zoltán polgármester úr volt
az alapítvány elnöke. Ezt a tisztséget jogszabályváltozás miatt nem tölthette be. Az
önkormányzati képviselő nem lehet a kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által
létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője, tehát nem lehet a kuratórium
elnöke.
Gyovai István polgármester:
Erre bátorkodott célozni, hogy ilyenfajta előkészítés a törvényességi felülvizsgálatot is
megérdemli, különösen egy olyan hosszú folyamat végén, amikor eddig a látszatát is kerülni
kívánták annak, hogy Pajor Kálmán kerüljön a kuratórium élére. Ennek az egy tételnek, az
önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvénynek nem néztek utána. Látható, hogy
pillanatnyilag a törvény alapján nincsenek abban a helyzetben, hogy egyáltalán szavazzanak
erről a kérdésről. Törvénytelen a javaslat.
Ezek után a képviselő-testületnek a határozati javaslatot a következőképpen javasolja
megszavazni. Fordított sorrendben, nehogy véletlenül Jekő Attila és Váradi Krisztián
képviselő elhagyja a termet.
Pajor Kálmán képviselő: (Ügyrendi)
Tulajdonképpen az az ügyrendi javaslata, hogy ugyanebben a törvényben úgy szerepel, hogy
vezető tisztségviselője a közalapítványnak a kuratóriumi tag is. Gyakorlatilag akkor ezt
szeretné, ha megvilágítaná a Jegyző asszony. Mi ez az ellentmondás, hogy vezető
tisztségviselőnek minősül a kuratóriumi tag? Az elnök még külön tisztségviselőnek minősül?
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Ha a Polgári Törvénykönyvet nézi a Képviselő úr, akkor a kuratórium az alapítvány
ügyvezető szerve a kuratórium tagjai, valamint az alapítvány vezető tisztségviselői, tehát az
alapítvány elnöke. Maga ez a törvény azt mondja, hogy a kuratóriumi tagság kivételével a
képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője. 2000-ben is
már ez már összeférhetetlen. Pajor Kálmán képviselő eldöntheti, hogy melyik tisztséget
választja. Erre van lehetősége, de mint képviselő nem lehet a kuratórium elnöke csak
kuratórium tagja. 30 napon belül dönthet, hogy melyiket választja, a képviselőséget, vagy
erről mond le. Kuratórium elnöke jelen pillanatban nem lehet.
Gyovai István polgármester:
Ezek után felolvassa a határozati javaslat különböző pontjait. Valamennyi külön-külön
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szervezetre, alapítványra, alapítvány különböző dolgaira szól. A határozatok külön
határozatként fognak megjelenni. Valamennyi alapítvány bírósági ügyintézésében külön kell
rögzíteni.
Az egyszerűség végett először az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat, 2013. évi
beszámolókat, illetve közhasznúsági jelentéseket bocsátja szavazásra.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Városért Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját, s közhasznúsági jelentését.
Egyetértenek-e ezzel?
No: 1931
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.máj.:13 16:06:03
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

155/2014. Kth.
Az önkormányzati alapítású közalapítványok alapító okiratainak módosítása, valamint éves
beszámolója és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása (Városért Közalapítvány)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Városért Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Molnár Nándor köznevelési művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Regős Gyula Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Erzsébet királyné tér 1/a
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését.
Egyetértenek-e ezzel?
No: 1932
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.máj.:13 16:06:27
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

156/2014. Kth.
Az önkormányzati alapítású közalapítványok alapító okiratainak módosítása, valamint éves
beszámolója és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása (Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány)
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Harkai Péter Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Sas u. 4.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
Elfogadják-e ezt?
No: 1933
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Pajor Kálmán ................................ Tart.
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.máj.:13 16:06:51
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
1

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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157/2014. Kth.
Az önkormányzati alapítású közalapítványok alapító okiratainak módosítása, valamint éves
beszámolója és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása (Halasi Csipke Közalapítvány)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Kiliti Zsuzsanna Csipkeház igazgatója, Kossuth u. 37/A
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Utólagosan egy minimális változás. Az alapító okiratban 5 kuratóriumi tag szerepel, ezzel
szemben 3-ról fognak szavazni. Az a mondat, ami úgy hangzik, hogy 5 tagú a kuratórium,
nyilván módosulna 3 tagra. Ezt neki most külön meg kell szavaztatnia?
Csak hogy egyértelműek legyenek, mégegyszer megszavaztatja. Háromtagú kuratórium,
illetve a megbízás május 13-tól határozatlan időre szól. A Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány esetében elfogadják-e így az alapító okirat módosítását?
No: 1934
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Tart.
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.máj.:13 16:08:18
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
2

86,67%
0,00%
13,33%

86,67%
0,00%
13,33%

Szavazott

15

100.00%

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

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy elfogadták.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
Egyetértenek-e ezzel?
No: 1935
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.máj.:13 16:08:43
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

158/2014. Kth.
Az önkormányzati alapítású közalapítványok alapító okiratainak módosítása, valamint éves
beszámolója és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása (Berki Viola Közalapítvány)
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és a 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Tóth Zoltán Berki Viola Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Árpád u. 5.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Most rátérnek a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjaira.
Név szerint kell megszavazni valamennyit. Részükről elfogadó nyilatkozat rendelkezésre áll-e?
Rendben van. Szécsiné Rédei Éva, Nagy Ernő és Lekrinszki Tivadar. Jól jegyezte?
Sorban kérdezi a képviselő-testületet.
A kuratórium elnökének megválasztják-e Szécsiné Rédei Évát?
No: 1936
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.máj.:13 16:09:31
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Gyovai István polgármester:
A kuratórium tagjának megválasztják-e Nagy Ernőt?
No: 1937
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
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.máj.:13 16:09:44
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

14
0
0

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Lekrinszki Tivadart elfogadják-e kuratóriumi tagnak?
No: 1938
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 ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.máj.:13 16:10:04
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem

13
0

92,86%
0,00%
21

86,66%
0,00%

Tartózkodik
Szavazott

1

7,14%

6,67%

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

159/2014. Kth.
Az önkormányzati alapítású közalapítványok alapító okiratainak módosítása, valamint éves
beszámolója és közhasznúsági jelentéseinek elfogadása (Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány kuratóriumi tagjai)
1. H a t á r o z a t
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány
kuratóriumi tagjának határozatlan időre megválasztja:
1.Szécsiné Rédei Éva elnök 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 8.
2. Nagy István Ernő 6400 Kiskunhalas, Eperd u. 3/1.
3. Lekrinszki Tivadar Ferenc 6400 Kiskunhalas, Lugas köz 1.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési,művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Szécsiné Rédei Éva elnök 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 8.
Nagy István Ernő 6400 Kiskunhalas, Eperd u. 3/1.
Lekrinszki Tivadar Ferenc 6400 Kiskunhalas, Lugas köz 1.
Gyovai István polgármester:
A kuratóriumot megalkották 3 fővel, az említett nevekkel.
Most érnek az 1. ponthoz, aminél nála teljesen egyértelmű és Jegyző asszony is azt erősíti
meg, hogy képviselő-testület tagja kuratórium tisztségviselője nem lehet. Ilyen alapon
pillanatnyilag a javaslat alapján szavazásra sem bocsátja ezt a pontot.
Ezzel lezárták ezt a napirendi pontot.
3

Új napirendi pont 16:10:57

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői
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pályázatának véleményezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:11:06
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1939
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 ..................................Tart.
Pajor Kálmán ................................ Igen
Máté Lajos ...........................................Távol
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.máj.:13 16:11:22
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
1

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

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

Szavazott

14

100.00%

93,33%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
1

0,00%
6,67%

15

100.00%

160/2014. Kth.
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola
intézményvezetői (magasabb vezető) állására Nagy Czirok Lászlóné által beadott pályázatot
szakmailag magas színvonalúnak ítéli meg. Az intézmény eddigi eredményei, valamint a
pályázatban foglalt szakmai és vezetői elképzelések alapján javasolja Nagy Czirok Lászlóné
23

megbízását a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői feladatainak
ellátásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Vágó Ferencné tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi
Tankerülete, Köztársaság u. 1.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
4

Új napirendi pont 16:11:31

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalasi
pályázatának véleményezése

Konduktív

Óvoda

és

Kollégium

intézményvezetői

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:11:37
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1940
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.máj.:13 16:11:50
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

Szavazott

15

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

161/2014. Kth.
Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium
intézményvezetői (magasabb vezető) állására Kató Ilona által beadott pályázatot szakmailag
magas színvonalúnak ítéli meg. Az intézmény eddigi eredményei, valamint a pályázatban
foglalt szakmai és vezetői elképzelések alapján javasolja Kató Ilona megbízását a
Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető általa:
Györgyiné dr. Koncz Judit tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kecskeméti Tankerülete
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
5

Új napirendi pont 16:11:55

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kopjafa ajándékozása a sepsiszentgyörgyi testvérvárosi kopjafakertbe
Gábor Áron születésének 200. évfordulója emlékére
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Gál Mihály nyugalmazott ezredes közvetítésével jutott el közben hozzájuk az a felkérő levél,
amelyet a Gábor Áron ünnepet rendező bizottság nevében Tamás Sándor elnök úr írt alá
Sepsiszentgyörgyön, amiben ezt a kérését küldte el hozzájuk, hogy kopjafát állítsanak
halálának 165. évfordulóján.
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Kérdések 16:12:41
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1941
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Távol
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.máj.:13 16:12:53
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%

162/2014. Kth.
Kopjafa ajándékozása a sepsiszentgyörgyi testvérvárosi kopjafakertbe Gábor Áron
születésének 200. évfordulója emlékére
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gábor Áron születésének 200.
évfordulója alkalmából kopjafa állításával tisztelegjünk erdélyi testvérvárosunk kopjafaparkjában.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a polgármesteri keret terhére,
intézkedjen erdélyi testvérvárosunk, Sepsiszentgyörgy kérése teljesítését illetően.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető általa:
Antal Árpád polgármester, Sepsiszentgyörgy
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
Új napirendi pont 16:12:58

6

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az egykori molnárház építészeti védettség alá helyezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 16:13:07
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 1942
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Távol
Váradi Krisztián ............................ Távol
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.máj.:13 16:13:19
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
0
0

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

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

Szavazott

13

100.00%

86,67%

Nem szavazott
Távol
Össz.:

0
2

0,00%
13,33%

15

100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat:
163/2014. Kth.
Az egykori molnárház építészeti védettség alá helyezése
Határozat
A Képviselő-testület helyi építészeti védettség alá helyezi a Kiskunhalas belterület 1048 hrsz
alatti ingatlanon álló egykori molnárházat.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a védett épületeket tartalmazó rendelet
módosítását a következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja. Mindenkinek jó pihenést kíván.
Ülés befejezése 16:13:36
K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

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

(:Jerémiás Béláné :)

(:Vili Gábor:)
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