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Veiszhaupt János
Csendes Ildikó
Gyovai István polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Vili Gábor képviselő néhány perc múlva érkezik
vidéki elfoglaltsága miatt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jerémiás Béláné és Halász Balázs képviselőt.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Napirend előtti hozzászólások 13:14:09
Kuris István László képviselő:
Lehet-e nagyobb öröme egy helyi közösségnek, amikor elhatározását egy hatalmas siker
koronázza. Lehet-e nagyobb öröme egy városnak, Kiskunhalas városának, amikor egy
hétvégén két közösségének kezdeményezését is siker koronázza. Az elmúlt hétvégén egy nagyon
színvonalas programnak lehettek tanúi mindazok, akik ellátogattak a katolikus templomba,
ahol egy jótékonysági koncertre került sor. Az egyházközség és a szervezők ily módon értéket
teremtettek. Mindazok, akik részt vettek ezen az eseményen, értéket mentettek. Bár a koncert
bevétele a templom felújításának költségeihez csak töredékben járulhat hozzá, mégis
megmutatták a halasiak, az érdeklődők, hogy hihetnek az összefogás erejében. A jótékonysági
koncert fővédnöke Fülöp Róbert alpolgármester úr volt, amit valamennyi résztvevő nevében
megköszön neki. Köszönet mindazoknak a híveknek is, akik szeretik a templomokat és a jegy
megvásárlásával járultak ily módon hozzá a felújítás folytatásához. Köszönet azoknak is, akik
nem hívők, mégis érdeklődésből és az előadók iránti tiszteletből látogattak el erre a koncertre
és ők is hozzájárultak így az értékmentéshez.
Úgy tűnik, hogy Kiskunhalason nemcsak egyszerűen az összefogás erejében lehet bízni, hanem
az összefogás és a szeretet erejében is. Ez a szombaton megtartott esélyegyenlőségi nap
eredményét mutatja. Igazi civilek kezdeményezésével igazán szerethető embertársaik, az Ékes
Kapu Otthon lakói javára mozdult meg az egész város és bár komoly viharokat bírtak ki az
esernyők, amelyek a Sétáló utcára kerültek ki, mégis felütötte az emberi butaság is a fejét akkor,
amikor több esernyőt elloptak. Ezt követően láthatóan még inkább megerősödött az
emberekben, hogy jó tenni jó. Nemcsak a tervezett esernyők eladásából, hanem sokféle más
felajánlásból is gyarapodhat a mindennapja, mindennapi jó élménye az Ékes Kapu Otthon
lakóinak. Nagy köszönet jár ezért az ötletgazdának és minden támogatónak, a szervezőknek.
Köszönet azért a rengeteg mosolyért, hangos nevetésért és igazi ölelésért, amelyet a programra
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ellátogatók kaphattak az Ékes Kapu Otthon lakóitól.
Bebizonyosodik, hogy Halas szíve hatalmas és hihetnek a szeretet és az összefogás jegyében itt
Kiskunhalason is.
Gyovai István polgármester:
Köszöni Képviselő úr szavait, amelyekkel abszolút egyetért. Úgy gondolja, hogy a város teljes
lakossága. Az utóbbi eseménnyel kapcsolatban a két ülés közötti összefoglalóban néhány szót
majd ő is fog foglalkozni.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A ciklus végéhez közeledve, visszatekintve az elmúlt négy évre, a képviselő-testület négy évére,
véleménye szerint ha mérlegre teszik ezt a négy évet, akkor a pozitív dolgok állnak túlsúlyban.
Ez egyrészt magának a testületi döntéseknek is köszönhető, másrészt pedig országos
folyamatoknak. Hadd ragadjon ki néhány példát a teljesség igénye nélkül az időkorlát miatt.
Mint emlékeznek rá, még a ciklus elején nagy riadalmat váltott ki a takarékszövetkezet
összeomlása, azonban a térség országgyűlési képviselői példás gyorsasággal kezdeményezték a
hitelintézeti törvény módosítását és a károsultak döntő többsége gyorsan pénzéhez jutott.
A képviselő-testület döntése nyomán csökkent a kommunális adó mértéke a korábbi 7000 Ft-ról
5000 Ft-ra. Veszélyben forgott a távhő ellátása is, amikor a szolgáltatás csődbe ment, azonban
a város szintén példás gyorsasággal helyt állt a ki nem fizetett számlák tekintetében. Komoly
fejlesztések történtek az oktatási intézményekben, szinte minden iskolában energetikai
korszerűsítés, illetve napelemes megoldás alakult ki, illetve van kialakulóban. Emellett a térség
legnagyobb naperőműve a város határában hamarosan meg fog épülni.
Ciklusokon átívelő nagy projektek fejeződtek be, illetve vannak még mindig folyamatban.
Csatorna, a kórház rekonstrukció, a Jókai utcai hulladéklerakó rekultivációja, s a
városközpont még folyamatban van. Nagy jelentősége van a város életében annak, hogy
megszabadult több milliárd forintos hitelállományától. Ez nyilvánvalóan a város mozgásterét
lényegesen bővíteni fogja. Volt a városnak ezenkívül egy több százmillió forintos belső hiánya
is, amit a korábbi években mindig egy hitellel kompenzált a város. Az elmúlt években a
városkasszába befolyó ÖNHIKI típusú kormányzati támogatások, illetve EU Önerő Alap
pályázatok révén véleménye szerint ez egyensúlyba kellett, hogy kerüljön. A város pénzügyi
helyzetéről feltételezi, hogy jó.
Ami a halasi lakosokat az ország más településeihez hasonlóan érinti, az a rezsicsökkentés.
Gáz, víz, áram és egyéb rezsiköltségek jelentős csökkenése, illetve több ütemben a
devizahitelesek megsegítése, ami az elmúlt napokban ismét egy aktuális kérdés volt. Sok
családnak jó hír is volt egyúttal.
Szeretné megköszönni a Fidesz frakció nevében, hogy dolgozhattak Kiskunhalasért, hogy ez a
testület kevesebbet vitázott, mint a korábbi. Bízik benne, hogy a következő testület még
kevesebbet fog vitázni és még több eredményt tud felmutatni.
Dózsa Tamás Károly képviselő:
Azért kíván napirend előtt szólni, mert azt gondolja, hogy ez a négy év - bár sok eredményt
sorolt fel az előtte szóló-, de mégis voltak hullámvölgyek a képviselő-testület életében. Azt
gondolja, hogy Halas város közössége sok apró pozitívummal is gyarapodott. Lehet, hogy nem
jelent meg a médiában, nem beszéltek róla kellő hangsúllyal. Most vannak itt a helye és ideje,
hogy mindazoknak megköszönje, akik segítették az elmúlt négy évben az önkormányzati
munkáját. Mindenek előtt szeretné megköszönni Jegyző asszonynak, a Jegyzői Titkársának, a
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hivatal dolgozóinak, a Városgazda Zrt. munkatársainak, a művelődési ház dolgozóinak, s a
televízió és újság háttérdolgozóinak. Azt gondolja, hogy a képviselőnek egymagában
elképzelései, gondolatai lehetnek, folyamatokat elindíthat, de mégis kellenek hozzá segítő
személyek és jó szándékok, amit a maga részéről tapasztalt.
Jerémiás Béláné képviselő:
A közéletbe 2002-be került a Fidesz-KDNP jelöltjeként. Három évig külsős bizottsági tagként,
majd 2005-től a képviselő-testület tagjaként dolgozott. Választóinak köszöni a bizalmat, amivel
megtisztelték, igyekezett kiérdemelni. Munkáját szolgálatnak tekintette. Köszöni, hogy
ügyes-bajos dolgaikkal hozzá fordultak, a legjobb tudomása szerint a megfelelő helyekre ment,
ahol sokszor elintéződtek az ügyek. Örült, hogy segíthetett. Fontosnak tartotta a kis problémák
elintézését is, hiszen ezáltal jobbá lett a hozzá forduló emberek közérzete. Köszöni a hivatal, és
a Zrt. dolgozóinak, hogy az interpellációk megoldásában segítettek. Az elmúlt időben valósult
meg a csatornázás, a kórház rekonstrukciója és elkezdődött a városközpont felújítása. Ezeknek
a megszavazásában egységes volt a testület. Elkészültükkel jobbá, élhetőbbé válik a város.
Úgy érzi, el kell mondania azt is, hogy városuk büszkesége a csipke, köszöni, jól van. A
csipkecsodákat létrehozó aranykezű asszonyok most is szorgalmasan dolgoznak. Napjaikban is
létrejönnek a leheletfinom csipkék. Nem esik moly a csipkébe és a méltóságát sem kell
helyreállítani. Bízik benne, hogy a következő ciklusban Farkas Dániel, aki egyetemi
végzettségű tanár és a Széchenyi Programiroda vezetője, a választók bizalmából folytatni fogja
azt az utat, amit ő elkezdett, rátermettségével, fiatalos lendületével. Tapasztalataival mindig
segíti.
Gyovai István polgármester:
Képviselő asszonyt kéri, hogy választási beszédet ne tartson.
Jerémiás Béláné képviselő:
Befejezésül kívánja az új testületnek, hogy igaz legyen rájuk, amit a zsoltáros mond a 133.
Zsoltár első versében: „Gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.” Törekedjenek rá,
valósítsák meg.
Gyovai István polgármester:
Több képviselő is jelezte, szeretné többek nevében, elsősorban a hivatal dolgozói nevében
megköszönni a képviselők köszöneteit. Az elmúlt napokban sajnos több olyan nyilatkozatot
hallott, ami elsősorban a hivatalt és annak dolgozóit okolta sok probléma miatt. Köszöni a
nevükben a köszönetet.
Jekő Attila képviselő:
A hozzászólásokból kicsit vihar előtti csendet érez ki, minden megszépült a ciklus végére. Azok
a hozzászólások, amelyek mostanában a tévében elhangzanak, hogy a hivatal munkája és
szabotázsa akadályozott meg sok mindent, kátyúzástól egyéb dolgokig, úgy látszik, az már a
múlté. Most inkább egy lojális, megengedő vélemény van. Mindenki döntse el, hogy melyik
véleménynek hisz. Azt gondolja, hogy egy elég viharos négy év van mögöttük, amibe sok hiba
csúszott. Minden oldalról el kell mondani őszintén. Nagy öröm számára, amit dr. Skribanek
Zoltán képviselő is felsorolt, hogy ezek a viták olykor személyeskedő hangvétellel a város
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fejlődését nem akadályozták meg. A nagy projektek befejeződtek és a nagy projektjeik közül
sajnálatos módon egyetlen jelentősebb pályázat volt, ami nem nyert, a Csipkeház felújítása.
Azonkívül az összes többi jelentős pályázat, amit benyújtottak, sikerre vitték. Véleménye szerint
lehet mondani, hogy közös érdem.
A köszönet mindenképp megilleti azokat, akik ezt a munkát segítették. Már elhangzottak
köszönő szavak, ehhez ő is csak csatlakozni tud.
Kicsit előre nézne. Véleménye szerint jelen pillanatban kiszámíthatatlan a választás
eredménye. Egy dologban tud bízni látva a most még küzdő felek programjait, hogy olyan nagy
eltérések ezekben a programokban, szándékokban nincsenek. Nagyon reméli, hogy egy olyan
összetételű testület fog összeállni, hogy jobban, simulékonyabban tud közösen együtt
gondolkodni. Sokszor mondta, s szerinte ebben sincs közöttük vita, hogy egy történelmi nagy
lehetőség a 2020-ig tartó uniós ciklus. Ennyi pénz Magyarországra, Kiskunhalasra nem tud
érkezni 2020 után. Ezt szeretné mindenkinek nagyon a figyelmébe ajánlani. Ezt értsék meg
kiskunhalasi közélettel foglalkozók, politikusok, ha lehet így fogalmazni, hogy nem egymással
az asztal körül kellene vitázniuk. Ezekért az EU-s forrásokért nem itt zajlik a harc. Az összes
többi településsel nem harcolni, hanem konkurálni fognak ezekért a forrásokért, s ehhez
nagyon sok minden kell. Kell egy jóízű lobbi, aláírja. Amellett, ami nagyon fontos, hogy kell
szakértelem, hozzáértés és akarategység. Ha ezek közül a tényezők közül nincs meg mindegyik,
s nem áll össze egy harmonikus viszony, állapot, akkor Halas nemhogy hatalmas lesz, hanem
sikertelen. Azt hiszi, hogy ebben egyet tudnak érteni. A maga részéről nagyon bízik abban, hogy
egy olyan csapat lesz október 12. után, hogy ezeket a gondolatokat tudják osztani, s a közös
gondolkodás végre megindulhat.
Halász Balázs képviselő:
A választások közeledtével szinte minden ciklusnál az történik, hogy picit a parázsról lefújják a
port, a hamut. Történik ez most is valószínű, hisz különböző politikai erők nyomást gyakorolnak
azokra, akik esetleg általuk nem kívánatos személyek, s jó lenne, ha nem folytatná a munkáját.
Természetesen ezt majd a lakók visszaigazolják a szavazatukkal 12-én.
A fórumok, amelyeket fel szeretne sorolni, illetve mégsem, mert rövid az idő arra, de azt
gondolja, hogy amelyek elhangzanak a lakosság részéről, minden képviselő törekszik arra,
hogy a legjobb tudása szerint azt végrehajtassa, vagy végrehajtsa, ha ő hozzá szükséges, s
megoldás szülessen abban az ügyben.
Szokták mondani, hogy a politikusnak tűrni kell, talán még többet is, mint a magánembernek a
vélemények alkotásában, illetve a különböző médiáknál a megjelenésben. Köszönet a médiának
azért, hogy azt a döntéssorozatot, amivel a különböző véleményt a nagy nyilvánosság elé
hozzák, a lakosság tud róla. Mindig jó a tájékoztatás, de akkor jó, ha az mindig korrekt.
Különösen most a választások idején nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy politikusok, nem
politikusok korrektül tájékoztassák az ott élőket, a lakosokat. Örült annak, hogy a lakosok
nagyon sok feladattal bízták meg, s köszöni a testület minden tagjának, amikor az ügy mellé
álltak és szavaztak úgy, hogy a megoldás legyen a fő céljuk. Feladatokat adtak különböző
intézmények, amelyeket egyedül nem tud elvégezni, de voltak benne partnerek, akikkel
összefogva, vállvetve azt tudja mondani ismétlésként, hogy a megoldás megszületett. Szeretné
megköszönni mindazok munkáját, akik a testületi döntésben részt vettek, s azt jó formába
öntötték, a hivatal dolgozói, a lakosság elé tárták a média munkatársai, s a dandárját a
Városgazda Zrt. végezte, s végzi a mai napig is különböző területeken.
Mégegyszer köszöni mindenkinek és sok sikert kíván az új testületnek, bízik benne, hogy jó
felállású testület lesz.
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2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
Gyovai István polgármester:
Meglehetősen hosszú volt ez az időszak, az utolsó rendes testületi ülésük június végén történt.
Az elmúlt hónapokban rendkívül sok, nagyon szép esemény történt a városban, mint ahogy már
többen is említették. Ez az idő nem elegendő arra, hogy valamennyi eseményt ismertesse. Akit
érdekel, biztos benne, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban Halas város valamennyi médiáján
figyelemmel kísérte ezeket az eseményeket, nagyon sokan tájékozódhattak, illetve sokan részt is
vehettek ezeken az eseményeken. Bocsássák meg neki, ha néhány eseményt kihagyna ebből a
sorból.
Az írásos tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy a strandfejlesztéssel kapcsolatban több
alkalommal történt helyszíni felmérés, interjú és adatgyűjtés. Ezek után az előzetes
megvalósíthatósági tanulmány rövidesen a képviselő-testület elé kerül.
Az energetikai korszerűsítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy Bibó István Gimnázium
munkaterületének átadása a kivitelező számára a napokban megtörtént.
Ütemes halad a városközpont felújítása. Az elmúlt hetekben elkezdődött a főtér átalakítása.
Jelenleg a közművek munkái folynak. A piac és a polgármesteri hivatal tetőfedése a napokban
körülbelül a feléhez ért, a homlokzati munkák és a belső átalakítások is ütemesen haladnak.
A városközpont rekonstrukció projektjében közösségalakító rendezvények is helyet kaptak, a
támogatás feltétele ugyanis, hogy több alkalommal civil kezdeményezések, rendezvények
valósuljanak meg szerte a városban. Ennek köszönhető, hogy a nyár folyamán fiatalok
átfestették a főtér burkolatát.
A városközpont rekonstrukció projektjének eredményeként élhető, szerethető városközpont
alakul ki, s eközben ezek által az események által a következő hónapokban is a város lakossága
egyre közelebb kerül egymáshoz.
A rendkívül színvonalas szüreti műsorfolyamot sajnos többször eső szakította meg, de a
szombat éjszakai tűzijátékot a város távoli részeiből is sokan élvezték.
A szüreti napok eseményei között került sor a németországi Kronach testvérvárosukkal a 20
évvel ezelőtt aláírt partnervárosi megállapodás ünnepélyes megerősítésére.
A kezdeti problémák rendezése érdekében hulladékszállítási fórumot kezdeményezett a hivatal,
melyet követően a szolgáltató igény szerint végrehajtotta feladatait.
A szúnyoggyérítés nemcsak az idei populáció jelentős csökkenését, hanem a jövő évi, kikelésre
váró peteállomány pusztulását is okozta.
Az elmúlt napokban a Sóstói Csárdában került megrendezésre az a gazdasági fórum, melyet a
megyei önkormányzat és a Széchenyi Programiroda hívott létre a térség vállalkozói és
önkormányzati vezetői számára. Bányai Gábor parlamenti képviselő és Budai Gyula
kormányzati megbízott is kifejtette előadásában, hogy a következő évek pályázati
támogatásainak elosztása nem a korábbi gyakorlat szerint, szavaikkal élve szemszín alapján
történik, hanem egyenlő esélyekkel indulhat mindenki. Rendkívül fontos üzenet ez az
önkormányzatok, a vállalkozók és különösen a választók számára.
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Egy friss hír a halasi csipke legújabb sikeréről. Kiliti Zsuzsanna igazgatónő nevére érkezett
tegnap az értesítő és gratuláló levél, hogy a halasi csipke márka 2014-ben is elnyerte a Magyar
Brands címet.
Köszönettel tartoznak valamennyi sikeres rendezvény szervezőjének, illetve valamennyi olyan
városlakónak, akik részvételükkel, munkájukkal, eredményeikkel gazdagították városukat és
városuk jó hírnevét megteremtették.
A képviselő-testület mai ülése a ciklus utolsó rendes ülése. Engedjék meg, hogy ő is néhány
szóban összefoglalja az eltel időszak folyamatait. Az elmúlt években a rendkívüli nehézségek
ellenére hatalmas lépéseket tettek Kiskunhalas stabilitásának megőrzésében, térségközponti
szerepének erősítésében és fejlesztésében. Ésszerű takarékoskodási intézkedéseikkel a válság
ellenére megerősítették a város pénzügyi helyzetét. A folyamatosan változó jogi háttérrel, az
egészségügy, az oktatás és a közigazgatás állami átszervezésével, valamint a közszolgáltatások,
köztük a távhő, víziközmű, hulladékgazdálkodás új alapokra helyezésével a teljes
önkormányzati rendszer átalakították. Évtizedek óta nem tapasztalt mennyiségű és
nagyságrendű fejlesztéseket indítottak és fejeztek be. Új terveikkel a város jövőjét meghatározó
projekteket alapoztak meg. Projektjeikben a halasi vállalkozások döntő szerepet kaptak, amely
az elmúlt évek során több száz munkahely megteremtését, a vállalkozások erősödését,
alkalmazottaik, családtagjaik biztonságát szolgálta. A folyamatosan jellemző pénzszűke mellett
jelentősen csökkent létszámmal több ciklusra elegendő feladatot elvégeztek. Épp ezért a
szakmaiságában megerősített és rendkívüli teherbírással dolgozó önkormányzati vezetők és
hivatali alkalmazottak eredményes munkáját köszöni meg elsőként. Legalább ekkora köszönet
illeti, a városért tevékeny együttműködést vállaló, a város jó hírét növelő, céljaikat támogató
valamennyi vállalkozást, intézményt, vallási közösséget, civil szervezeteket, vezetőket és
alkalmazottakat, egyszerű polgárokat, kicsiket és nagyokat, akik szeretnek itt élni és dolgoznak
is saját környezetükért. Természetesen köszönet illeti a képviselőiket is, akik
együttműködésükkel, józan vitáikkal segítették a város fejlődését. Bizony voltak homokszemek a
gépezetben, az egyéni és politikai érdekek rendre megzavarták a városi ügyek tárgyalását,
amelyeket nem is részletez.
Mégis meg kell említeni, hogy példátlanul sok, a város érdekeit sértő, sok esetben törvénytelen
döntés született, melyeket munkaügyi bíróság döntései, kormányhivatali és ügyészségi
vélemények után sikerült helyretenni, módosítani. Tanulság ez számukra, az új testület számára
és természetesen a választók számára is.
Az elmúlt 4 év összefoglalóját a Halasi Tükör következő két számában rövidített formában,
valamint a www.kiskunhalas.hu, illetve több más honlapon teljes terjedelemben olvashatják.
A mai alkalom az utolsó rendes ülés a jelen ciklusban. Négy év gyorsan eltelt, szerinte sokkal
gyorsabban, mint valamikor a középiskolai éveik. A középiskolát ballagással zárják a diákok,
majd érettségivel. Az ő négy évük után sajnos többen nem kaphatnak érettségi bizonyítványt, a
ballagás viszont a mai testületi ülés után megtörténik. Búcsúznak, s ahogy a ballagások
alkalmával szokásos, az eltelt négy év emlékére a búcsúzó képviselők számára egy kis
úticsomagot nyújt át. Kéri dr. Ferenczi Mária jegyzőt, hogy segítsen ebben. Szeretné szólítania
a képviselő-testület tagjait. Megérkezett Vili Gábor képviselő is, éppen időben.
(A ballagási tarisznyák átadására kerül sor.)
Meglehetősen sok napirend gyűlt össze az utolsó testületi ülésre is. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére a meghívó szerint.
Kérdések 13:50:58
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén
képviselő-testületnek.

az

általa

ismertetett

napirendet

javasolja

elfogadásra

a

No: 2067
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 13:51:11
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%

254/2014. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-i ülésére kiküldött meghívónak
megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.)
számú rendelet módosítása
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Gyovai István
polgármester

2. Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Gyovai István
polgármester

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának kisértékű és nagyértékű
eszközeinek selejtezése, illetve értékesítése

Gyovai István
polgármester

4. A Cinema Szeged Kft. felújítás, beruházás bérleti díjba való
beszámítása

Gyovai István
polgármester

5. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Gyovai István
és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet polgármester
módosítása
6. A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló Gyovai István
7/1995. (IV.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
polgármester
7. A Berki Viola Közalapítvány és a Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Gyovai István
polgármester

8. Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére kötött szerződés
módosítása

Gyovai István
polgármester

9. Óvodai csoport maximális létszáma túllépésének engedélyezése

Gyovai István
polgármester

10. Óvodák 2014/2015. tanévre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása Gyovai István
polgármester
11. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi
Konduktív Óvoda és Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés
tárgyában kötött megállapodás elfogadása

Gyovai István
polgármester

12. ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat benyújtása

Gyovai István
polgármester

13. Bírósági ülnök lemondásának tudomásul vétele

Gyovai István
polgármester

14. A kiskunhalasi helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett
személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató közvetlen
kijelölése

Gyovai István
polgármester

15. Sós-tó vízpótlásának tervezése

Gyovai István
polgármester

16. Elvi hozzájárulás kutyafuttató létesítéséhez

Gyovai István
polgármester

17. A Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem kerülő
egyes döntések és egyéb kivizsgálást igénylő ügyek

Dr. Skribanek Zoltán
képviselő
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18. Képviselői indítvány

Nagy Róbert
képviselő

19. Halasi Múzeum Alapítvány kérelme

Fülöp Róbert
alpolgármester

20. Bay-film elkészítése

Fülöp Róbert
alpolgármester

21. Múzeumbővítés tervezői megbízása

Gyovai István
polgármester

22. Üzlethelyiségek művelési ág változása

Gyovai István
polgármester

23. A Sóstói parkerdő kezelői jogának igénylése

Gyovai István
polgármester

24. A 4607 hrsz. alatti területből mintegy 110 m2 rész értékesítése

Gyovai István
polgármester

25. Hozzájárulás jelzálog bejegyzéshez

Gyovai István
polgármester

26. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Gyovai István
polgármester

27. Interpellációs válaszadás

Gyovai István
polgármester

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

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
1 Új napirendi pont 13:51:18

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) számú
rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:51:56
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ahogy napirend előtti felszólalásában is utalt rá, az állam átvállalta a város teljes
adósságállományát és az elmúlt években több százmilliós tételben jött a város kasszájába
különböző támogatás. Úgy emlékszik még a tavaszi, nyár eleji állapotokat tekintve, hogy voltak
olyan időszakai a városnak, amikor pozitív volt a mérlegük. Miért van szükség arra, hogy ismét
200 millió Ft-os összeget kérjenek az államtól? Megint hiányzik ennyi, vagy mi ennek az oka?
Gyovai István polgármester:
Milyen 200 millió Ft-ra gondol Képviselő úr? A MÜKI típusú pályázatban a pályázat kiírása
szerint, mint ahogyan egyébként valamennyi pályázatban, a lehető legnagyobb mértékben
kívánják érvényesíteni az önkormányzat érdekeit. Ami azt jelenti, hogy valamennyi műfajban,
vagy paraméterben a lehető legnagyobb összegre nyújtják be a pályázatukat. Helyesbíti a
számot, nem 200 millió Ft-ra, hanem 420 millió Ft-ra nyújtották be a pályázatot. Mint ahogy az
elmúlt években is, ennek valamilyen részét fogják megkapni. Egy évvel ezelőtt emlékezete
szerint közel ugyanerre a nagyságrendre nyújtották be a pályázatot, s lényegében
valamennyivel kevesebb, mint fele összeget kapták meg. Nagyon bízik benne, hogy legalább ezt
az arányt ezzel a pályázattal is sikerül elérni, s ezzel tovább tudják javítani Kiskunhalas
pénzügyi helyzetét.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a költségvetés módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 2068
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 13:54:09
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

11

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

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

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2014. (IX.26.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § -ban foglaltak, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében
eljárva, a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése
a) kiadási főösszegét
7.193.914 e Ft-ban
ezen belül a költségvetési kiadások összegét
7.026.083 e Ft-ban
b) költségvetési bevételeinek összegét
6.528.426 e Ft-ban
c) működési többletét
12.558 e Ft-ban
d) felhalmozási hiányát
678.046 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetés hiányának összegén belül a
1. költségvetési egyenleg összegét
497.657 e Ft-ban
2. finanszírozási kiadások összegét
167.831 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az (2) bekezdésben szereplő költségvetési hiány és finanszírozási
kiadások finanszírozását
1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével
225.847 e Ft-ban
1. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével
189.646 e Ft-ban
2. felhalmozási célú hitel igénybevételével
249.995 e Ft-ban
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hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 1.641.137
eFt-ban állapítja meg.”
2. §
A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei helyébe e
rendelet 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei lépnek.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.”
Gyovai István polgármester:
Több tételben nem a teljes igény elégítik ki a mostani költségvetés módosítással. Az előbb
említett MÜKI pályázat lesz annak az alapja, hogy az új képviselő-testület valamikor az első
ülései során fogja módosítani ismét a költségvetési rendeletüket, s ezzel tulajdonképpen eleget
fognak tenni valamennyi eddig, vagy még az év során felmerülő igénynek.
2

Új napirendi pont 13:54:15

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I.
félévi helyzetéről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 13:55:19
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2069
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Máté Lajos ...........................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Kuris István László ....................... Igen
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.szept.:25 13:55:34
Eredménye
Voks:

>0<Egyszerű szavazás
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%

255/2014. Kth.
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
3

Új napirendi pont 13:55:41

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának kisértékű és nagyértékű eszközeinek
selejtezése, illetve értékesítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Engedjék meg, hogy a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
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határozatához még a vitát megelőzően hozzáfűzzön néhány gondolatot. Az elmúlt években,
évtizedekben nemcsak Kiskunhalas városában, hanem jellemzően minden önkormányzatnál,
gazdasági társaságnál, intézménynél, szervezeteknél amennyiben selejtezésre, értékesítésre
került sor, valamennyi esetben elsősorban a saját dolgozók részére történt. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy vegyék ezt figyelembe most is, azzal együtt, hogy amennyiben a
bizottság által meghatározott döntést, illetve javaslatot szavazzák meg, akkor tulajdonképpen
ezek az eszközök úgy kerülnek ki az önkormányzat hatásköréből, hogy a gazdasági társaságok
akár a következő napon értékesíthetik. Akár a következő napon saját dolgozóiknak, vagy bárki
másnak. Tudomása szerint jellemzően elavult számítástechnikai gépekkel dolgoztak az elmúlt
5-10-15 évben. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy változatlan formában fogadja el a
határozati javaslatot. Ha ehhez képest változtatás kíván, a maga részéről azt javasolja, hogy
elsőként az önkormányzat dolgozói részesüljenek ezekben az értékesítésekben. Akár egy
egészen rövid időtartamban, akár 5 napon keresztül, majd ezt követően az említett sorrendben
javasolja, hogy átadásra, vagy értékesítésre kerüljenek ezek az eszközök.
Kérdések 13:59:36
Hunyadi Péter képviselő:
Ebbe a körbe, a városukban működő civileket be lehetne venni? Javasolja bevenni őket. Ha
ezek az eszközök elavultnak is számítanak, lehet, hogy a jelenleg használt eszközök még
elavultabbak. Valamilyen módon ő inkább tágítaná ezt a kört, amit a bizottság felhozott. Ő ezzel
egyetért. A módját ki kellene találni. Az nem lenne helyes, ha valaki ebből anyagi hasznot
húzna. Hasznosításról lehet csak szó és továbbadásról természetesen nem. Ebbe a körbe a
maga kérésére a civileket is szeretné megfontolásra ajánlani a képviselő-testületnek. Elég sok
eszközről van szó, szerinte ebből juthatna nekik is.
Nagy Róbert képviselő:
Hozzá kell tenni, hogy a bizottsági ülésen ez dilemma volt. Hangoztak el ilyen jellegű javaslatok
is, hogy az önkormányzat dolgozóinak legyen lehetősége ebből vásárolni. A maga részéről
mindenképp meg kellene tartani ezt a módosítást. Egyet tud érteni azzal, hogy első körben öt
napig az önkormányzat dolgozói, az eredeti határozati javaslatban is megfogalmazott módon,
egy alkalmazott egy eszközre adhasson be vásárlási igényt.
Gyovai István polgármester:
Az előző kérdésre válaszolva civilek számára épp úgy meghirdethető, mint bárki más számára.
Ez az előterjesztésben benne is van, hogy hirdetés útján történik az értékesítés. Várhatóan a
város honlapján közzé fogják tenni valamilyen határidővel. Hogy ki, milyen ajánlatot nyújt be
az értékesítendő tárgyakra, azt teljesen független attól, hogy milyen fajta szervezetben, vagy
magánszemélyként. Nincs semmilyen korlát. Akkor jelentkezzenek magánszemélyek, neki
teljesen mindegy.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Hozzászólás nem volt, ami azt jelenti, hogy módosító javaslat sem volt. Nagy Róbert képviselő
azt mondta, hogy elfogadja ezt a megoldást. Ez a megoldás tulajdonképpen ebben az
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általánosan megfogalmazott határozati javaslatban benne van. A maga részéről egyértelműen
azt rögzíti, hogy az értékesítési folyamat során elsőként legfeljebb, s ezt fogják látni a
hirdetményben, 5 napon keresztül a hivatal, illetve az önkormányzat dolgozói fognak hozzájutni
az eszközökhöz, amennyiben olyan ajánlatot tesznek. Ezt követően nagy nyilvánosság előtt
fogják meghirdetni az eladásokat. További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati
javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2070
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
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.
Kuris István László ....................... Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:03:24
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

9
2
4

60,00%
13,33%
26,67%

60,00%
13,33%
26,67%

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

(A határozatot lásd lentebb, mert a képviselő-testület ismételt szavazást tartott a kérdésről.)
4

Új napirendi pont 14:03:34

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Cinema Szeged Kft. felújítás, beruházás bérleti díjba való beszámítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Nagy Róbert képviselő: (Ügyrendi)
Ügyrendben szeretett volna hozzászólni, nem szólította fel őt Polgármester úr. Jeleznie kell,
hogy az előző döntés megtévesztő volt a képviselő-testület tagjai részére véleménye szerint.
Részéről elhangzott a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
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határozata, illetve azt is elmondta, hogy milyen módosítással tudják elfogadni ezt. Azt kéri,
hogy az előző előterjesztést mégegyszer szavaztassa meg, mert azt gondolja, hogy ez így ebben
a formában nem megfelelő.
Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozata egy
határozat, nem módosító indítvány. A vita során, mégegyszer majd olvassa el a jegyzőkönyvet,
illetve hallgassa végig a hangfelvételt, módosító indítvány nem hangzott el. Emlékszik valaki
ilyenre? Biztos benne, hogy nem történt ilyen. A vitát lezárta, szavazásra szólított a testületet.
Az ő panelén ilyenkor megjelenik egy szavazási blokk, elindul a szavazás, elnézést, de nem
látta, hogy ügyrendi javaslatot kívánt tenni a Képviselő úr. Ha az ügyrendi javaslat tartalma ez
volt, amit most elmondott, ezzel sajnos nem tud mit kezdeni.
Nagy Róbert képviselő: (Ügyrendi)
Akkor még időben új szavazást lehetett volna kérni. Akkor ez megoldható lett volna. Mielőtt
szavazásra bocsátotta a kérdést, ügyrendben jelezte, hogy hozzá kíván szólni. Azt gondolja,
hogy ez a döntés megint arról szól majd, hogy a város önkormányzatát, intézményeit kizárják
ebből a lehetőségből.
Gyovai István polgármester:
Szó sincs róla.
Nagy Róbert képviselő: (Ügyrendi)
De igen, sajnos ez van, mert a bizottság módosító javaslata épp arról rendelkezik, hogy ez
írásban megfogalmazva legyen. Az intézményeknek és a 100 %-os önkormányzati tulajdonú
cégeknek legyen első, második körben ezekből az eszközökből vásárolni.
Gyovai István polgármester:
Jó. Fussanak bele mégegyszer. A képviselő-testületi tagok figyelmét felhívja, hogy időben
jelezzék, ha bármivel kapcsolatban módosító indítványuk van.
Nagy Róbert képviselő kérésére a képviselő-testület szavazni fog. A kérdése a következő:
Ismételten vegyék-e napirendre az előbbi témájukat?
No: 2071
Gyovai István.......................................Nem
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Nem
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.szept.:25 14:06:58

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Nem
Váradi Krisztián ............................ Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Kuris István László ....................... Igen
>0<Egyszerű szavazás
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Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%

Igen
Nem
Tartózkodik

10
5
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Fantasztikus, ezek szerint tízen nem értették meg ezt a helyzetet. Öten felelős döntést hoztak, s
éppen azért szavaztak most nem-mel, mert nem kívánják újratárgyalni. Megnyitották a kérdést.
Ezek szerint újratárgyalják a témát. Most kéri, hogy akkor módosító indítványt tegyenek.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Újból nem lehet megnyitni a vitát, csak a szavazást lehet megismételni. Vitát már nem lehet
újból indítani, csak szavazni lehet ismételten ugyanabban az ügyben.
Gyovai István polgármester:
Új szavazás fog következni. Az előző határozati javaslatot elfogadják-e?
No: 2072
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
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.
Kuris István László ....................... Tart.
Máté Lajos ...........................................Tart.
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:08:11
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

9
2
4

60,00%
13,33%
26,67%

60,00%
13,33%
26,67%

15

100.00%

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

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

256/2014. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezése, illetve
értékesítése
Határozat
I.

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nagyértékű eszközeinek selejtezése
kapcsán 1/a. számú mellékletben értékesítésre megjelölt 35 db számítógép értékesítését
(kivéve: E/11118; E/11136; E/11147; E/11148; E/11713; E/11710; E/12140 azonosító
számú eszközök), 7 db számítógép (E/11118; E/11136; E/11147; E/11148; E/11713;
E/11710; E/12140 azonosító számú eszközök) tartalékba helyezését, az 1/b mellékletben
felsorolt további nagyértékű tárgyi eszközök hulladék anyagként történő selejtezését
és nyilvántartásból való kivezetését.
2.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban
értékesítésre megjelölt eszközökből a Pentium Dual Core vagy azzal egy
teljesítménykategóriába eső processzorral rendelkező számítógépek esetében nettó
5000 Ft + áfa, a Pentium 4 vagy azzal egy teljesítménykategóriába eső processzorral
rendelkező számítógépek esetében nettó 3000 Ft + áfa eladási árat határoz meg.
A Képviselő-testület az értékesítés során jelen döntés meghozatalától számított 30 napig
a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalasi Kirendeltsége és
Kiskunhalas Város Önkormányzata jelenleg állományban lévő alkalmazottainak
elővásárlási jogot biztosít, azzal a kikötéssel, hogy ezen idő alatt egy alkalmazott csak
egy eszközre adhat be vásárlási igényt.
Az igények elbírálása beérkezési sorrendben történik, amennyiben a két kategória közül
az egyikbe tartozó eszközök elfogynak, akkor automatikusan a másik kategóriában lévő
eszköz írásban felajánlásra kerül az igénybejelentőnek. Ha az igénybejelentő írásban
lemond a felajánlott eszközről vagy 3 munkanapon belül írásban nem reagál a
felajánlásra, akkor a beérkezési sorrendben következő igénylőhöz kerül a vásárlási jog.
Az eljárás lefolytatására a Képviselő-testület felkéri Kiskunhalas Város Önkormányzat
Jegyzőjét azzal a kikötéssel, hogy az eljárásban közvetlenül résztvevő alkalmazottak
nem élhetnek a 30 napos elővásárlási joggal.

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.
használatában lévő nagyértékű eszköz selejtezési kérelme alapján 2/a. számú
mellékletben szereplő tárgyi eszközök hulladék anyagként történő selejtezését és
nyilvántartásból való kivezetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
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aláírására.
III.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Cinema Szeged Kft. részére
üzemeltetésre átadott nagyértékű, valamint mennyiségben nyilvántartott kisértékű
eszközök selejtezési kérelme alapján, 3/a. számú mellékletben szereplő tárgyi eszközök,
3/b. számú mellékletben szereplő kisértékű eszközök hulladék anyagként történő
selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.

IV.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a II. Rákóczi
Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
kisértékű és nagyértékű eszközeinek selejtezési kérelme alapján, az 4/a. számú
mellékletben szereplő nagyértékű eszközök, 4/b. számú mellékletben szereplő kisértékű
eszközök nyilvántartásból való kivezetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.

V.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi
Református Kollégium Központi Általános Iskolája kisértékű és nagyértékű eszközeinek
selejtezési kérelme alapján az 5/a. mellékletben szereplő tárgyi eszközök, 5/b.
mellékletben szereplő kisértékű eszköz nyilvántartásból való kivezetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Mikó Istvánné pénzügyi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Érdekes. Fel nem fogja, hogy tízen miért akartak újra szavazni erről a kérdésről.
A következő téma a Cinema Szeged Kft. felújítás, beruházás bérleti díjba való beszámítása.
Számára is nyilvánvaló, hogy a bizottsági ülést közvetlenül megelőzően kapta ezt az
előterjesztést a bizottság. Nyilván nem volt ideje a bizottsági tagoknak mélységében átnézni az
előterjesztést. A bizottsági tárgyalás folyamán az Osztályvezető úr megadott kérdésre minden
választ. Bízik benne, hogy az elmúlt napok során úgy ítélik meg, hogy a bérleti díjba való
beszámítás a korábbi önkormányzati döntésnek megfelelően helyes. Nagyon bízik benne, hogy
ezt a beszámítást el tudják fogadni.
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Kérdések 14:09:38
Hozzászólások
Nagy Róbert képviselő:
Magyarázatra szorul a bizottság döntése. Azért nem javasolták elfogadásra ezt az
előterjesztést, mert szerepel a felújítás, beruházás tételes költségelszámolásban egy 5.337 ezer
Ft összeg, ami 5 fő igazolhatatlan munkáját tartalmazza. Semmilyen dokumentum nem állt
rendelkezésre se a bizottság tagjainak, se a jelen képviselő-testületnek. Azt gondolja, hogy ezt
sehol a világon, egyetlen pénzintézet sem tud költséget elfogadni és elszámolni, hogy arról
semmilyen írásos dokumentum, vagy kimutatás készült volna. Ő, mint a jelen önkormányzat
képviselője és az önkormányzati vagyon gazdája, nem ajánlja elfogadásra, nem támogatja ezt
az előterjesztést.
Gyovai István polgármester:
A Képviselő úr nyilván nincs azzal tisztában, hogy egy-egy ilyen előterjesztéshez elsősorban a
lehető legérthetőbb formában próbálják a mellékleteket előtárni. A mellékletben egészen
konkrét bizonylatszámok vannak, költségek szerepelnek teljesen egyértelműen. A Képviselő úr
által kifogásolt, munka jellegű, tehát az eltöltött idő és a munkások létszáma, óraszáma ennél
egy sokkal hosszabb kimutatást igényel. Az a tétel, amit Képviselő úr olvas, lát, a háttérben egy
építési napló keretében minden további nélkül megtekinthető. Az ilyenfajta felújítások,
építkezések alkalmával nemcsak szokás, kötelessége a kivitelezőnek építési naplót vezetni, napi
szinten rögzíteni az ott dolgozó létszámot, szakmailag felosztásban, hogy melyik szakmában
hányan dolgoztak. Garantálja, hogy elkészült. Amikor azt kifogásolja, hogy ez a kimutatás nem
tartalmaz ilyenfajta részletességet, nyugodt lehet, hogy ez csak egy összesítő táblázat. A
táblázat mögött egészen részletes kimutatások vannak.
Nagy Róbert képviselő:
Ő ezt a kimutatást nem látta, s erre senki nem hívta fel a figyelmét, ezért ebben így nem tud
döntést hozni. Nem tudja megerősíteni, hogy ez valóban így van, ezért nem-mel fog szavazni.
Gyovai István polgármester:
Ezzel ismét a hivatal dolgozóinak hozzáállását kérdőjelezte meg. Nyugodt lehet, hogy hivatal
dolgozói által készített előterjesztés olyanfajta szakmai szempontok alapján készült, hogy a
dolgozók meggyőződtek minden egyes dokumentum, az elvégzett munka valódiságáról. Bízik
benne, hogy Képviselő úr is volt a moziteremben, láthatta, hogy milyen szintű munkát végeztek
a kivitelezők. Ismét arra kéri Képviselő urat, nagyon sokszor kérte már, hogy ne bírálja a
szakmai munkát végző hivatali dolgozók egyébként becsületes munkáját.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 2073
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Nagy Péter .................................... Nem
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Nagy Róbert.........................................Nem
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:14:14
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

11
3
1

73,33%
20,00%
6,67%

73,33%
20,00%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

257/2014. Kth.
A Cinema Szeged Kft. felújítás, beruházás bérleti díjba való beszámítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cinema Szeged Kft. és Kiskunhalas
Város Önkormányzata között fennálló „Filmszínház bérleti megállapodás” alapján a
megállapodás 1. pontjában rögzített a Cinema Szeged Kft. által végzett Mozi épület értéknövelő
felújítását, beruházását az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tételek alapján
14.252.304 Ft értékben jóváhagyja.
A Képviselő-testület az értéknövelő felújítás, beruházás beszámítását a következő ütemezéssel
hagyja jóvá. A 2014. költségvetési évre 10.000.000 Ft összeget a 2015. költségvetési évre
4.252.304 Ft összeget hagy jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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Új napirendi pont 14:14:22

5

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:14:52
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2074
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:15:07
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2014. (IX.26.)
rendeletét az alábbiak szerint:
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„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
35/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi
és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati
rendeletének 5.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság jogosult a (7) bekezdésben meghatározott
feltételek megváltozása esetén a bérlőnek továbbra is a bérleti jogviszony folytatásának
engedélyezésére, ha a bérlő költség alapon történő jogviszony folytatása az ő és családja
megélhetését tartósan veszélyezteti, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és fél
szeresét. Ebben az esetben a bérleti díj összege megegyezik a költségalapon megállapított díj
licit nélküli összegével. Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság a jogosultságot kétévente
köteles felülvizsgálni.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.”
6

Új napirendi pont 14:15:11

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1995.
(IV.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:15:32
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és rendelet hatályon kívül helyezésének elfogadásáról kéri
a képviselők szavazatát.
No: 2075
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:15:48
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2014. (IX.26.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1995. (IV.3.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1.§
Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díj és a
tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1995. (IV.3.) önkormányzati rendelete.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.”
Új napirendi pont 14:15:54

7

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Berki Viola Közalapítvány és a Kiskunhalas Város Sportjáért
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:16:10
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2076
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:16:23
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott

0

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

0

0,00%

15

100.00%

258/2014. Kth.
A Berki Viola Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai csoportvezető
Tóth Zoltán Berki Viola Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Árpád u. 5.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

259/2014. Kth.
A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas
Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Város

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai csoportvezető
Szécsiné Rédei Éva Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány elnöke, Hajó u. 8.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
27

Sportjáért

Új napirendi pont 14:16:29

8

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére kötött szerződés módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:16:44
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2077
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:16:58
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

261/2014. Kth.
Csillagászati Obszervatórium üzemeltetésére kötött szerződés módosítása
Határozat
28

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert azzal, hogy folytasson
tárgyalásokat a B&B Csillagvizsgáló Kft. ügyvezetőjével a Csillagászati Obszervatórium
üzemeltetésére 2012. november 30-án kötött Szolgáltatási Szerződés 2. számú módosítása
ügyében, olyan konszenzusos módosítás létrehozására, amely közvetlen érdekeltségi viszonyt
teremt az üzemeltető számára a látogatottság és a kihasználtság növelése érdekében.
A szerződés módosításának tervezetét terjessze be jóváhagyás végett a 2015. januári testületi
ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Balogh István B&B Csillagvizsgáló Kft. ügyvezetője, Kossuth utca 26.sz. III./8
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
9

Új napirendi pont 14:17:04

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Óvodai csoport maximális létszáma túllépésének engedélyezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető:
A határozati javaslatban szereplő intézmény nevét szeretné helyesbíteni, Kiskunhalasi
Napsugár Óvodák helyesen.
Kérdések 14:17:33
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2078
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
29

Jerémiás Béláné ..................................Igen
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:17:48
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%

262/2014. Kth.
Óvodai csoport maximális létszáma túllépésének engedélyezése
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
25.§. (7) bekezdése értelmében a 2014. szeptember 1-jei létszámok túllépését az alábbiak
szerint engedélyezi:
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
Ady Endre Utcai Tagóvoda nagycsoportjában 30 fő
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Ácsné Fehér Klára Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ady E. u. 4.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
10 Új napirendi pont 14:17:54

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Óvodák 2014/2015. tanévre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
30

Kérdések 14:18:13
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a munkatervek elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2079
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:18:24
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%

263/2014. Kth.
Óvodák 2014/2015. tanévre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a Kiskunhalasi
Bóbita Óvoda valamint a Százszorszép Óvodák 2014/2015. tanévre vonatkozó munkatervét
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Nyerges Pálné Százszorszép Óvodák óvodavezetője, Vasút u. 2.
Szeriné Ferencsik Yvette Kiskunhalasi Bóbita Óvodák óvodavezetője, Kuruc v. t. 17.
Ácsné Fehér Klára Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ady E. u. 4.
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
11 Új napirendi pont 14:18:29

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi Konduktív
Óvoda és Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés tárgyában kötött megállapodás
elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Kérdések 14:18:54
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2080
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:19:07
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol

0
0

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

15

100.00%

264/2014. Kth.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és
Kollégiumban biztosított tanulói étkeztetés tárgyában kötött megállapodás elfogadása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és
Kollégiumban a gyermek és tanulói étkezetés tárgyában a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő jelen előterjesztés mellékleteként csatolt
megállapodást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a 262/2013. Kth. sz .
határozatát
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Vágó Ferencné igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Csendes Ildikó, a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete vezetője
Kató Ilona igazgató, Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
12 Új napirendi pont 14:19:12

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:19:36
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 2081
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:19:49
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%

265/2014. Kth.
ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázat benyújtása
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP -1.A.3-2014
című pályázati konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani maximum 22 millió forint
támogatási összegre.
2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati dokumentáció előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére, egyúttal biztosítja
a 2014. évi költségvetése terhére a pályázat benyújtásához szükséges megtérülő és meg nem
térülő költséget a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 2 %-ig. Egyúttal felhatalmazza a
pályázat benyújtásához szükséges valamennyi nyilatkozat, szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kristóf Andrea aljegyző,
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
13 Új napirendi pont 14:19:55

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bírósági ülnök lemondásának tudomásul vétele
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:20:23
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2082
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:20:36
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.:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat:
266/2014. Kth.
Bírósági ülnök lemondásának tudomásul vétele
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
Laskovicsné Terzics Edit bírósági ülnöki megbízásáról történő lemondását.

veszi

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Harkai
Péter bírósági ülnöki megbízásáról történő lemondását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Laskovicsné Terzics Edit érintett, Tormássy u. 6.
Harkai Péter érintett, Sas u. 4.
Kristóf Andrea aljegyző
Kiskunhalasi Járásbíróság elnöke, Köztársaság u. 14.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
14 Új napirendi pont 14:20:41

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A kiskunhalasi helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási
közszolgáltatást végző szolgáltató közvetlen kijelölése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás pályázati kiírásáról a zárt ülésen
döntöttek, ami azt jelenti, hogy ez a pályázat rövidesen meg fog jelenni. Mivel szeptember
30-cal zárul a jelenlegi szolgáltató szerződése és a törvényi szabályozás alapján lehetőségük
van ezt a szolgáltatást meghosszabbítani ún. kijelöléssel. Erről szól a következő napirendi
pontjuk.
Kérdések 14:21:34
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás meghosszabbításáról, a kijelölés
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2083
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:21:49
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%

267/2014. Kth.
A kiskunhalasi helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatást
végző szolgáltató közvetlen kijelölése
Határozat
Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjára közvetlenül kijelöli
a Halas Busz Kft-t, hogy Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást ellássa a mellékelt szerződés alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter Halas Busz Kft. ügyvezetője
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
15 Új napirendi pont 14:21:54

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Sós-tó vízpótlásának tervezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 14:22:13
Hozzászólások
Halász Balázs képviselő:
Többször eléjük került már ez a téma, hogy a Sós-tó vízutánpótlása milyen módon lehetséges.
Valamikor élt még az a jogszabály, hogy a Kiskunhalason megtisztított víz egy bizonyos
százalékát visszatartásképpen megtarthatta a város magának a talajvíz szint növelésének
érdekében. Ez most úgy látszik, hogy mégis szabad utat kapott. Annak idején volt egy felmérés a
vízmű részéről, hogy micsoda tetemes mennyiség lesz az, ami mint tisztított víz itt maradhat
Kiskunhalason a Járószékben megpihentetve és olyan visszanyerve a Sós-tó-ba. Elkészült egy
olyan terv is, hogy egy természetes víztározót építenének ki a Felsőöregszőlőkbe, ami komoly
beruházást igényelne, de mégis szakemberek jelenléte igazolta, hogy az majd pótolná azt a
vízszükségletet, amit az ottani gazdák, illetve szőlőművelők igényelnének. Homokról van szó, a
víz elmegy, ahogy odakerült. Segítene ezen a bajon. Örül neki, hogy valami mégiscsak
elmozdul, bízva abban, hogy a kis Sós-tó is igénybe lesz véve és nem él tovább az a régi és buta
gondolat, amit Kiskun Florida néven egy bizottság előterjesztéseként tárgyalt Pajor Kálmán
elővezetésében, hisz az megvalósíthatatlan, amit az akkor szakembernek mondott személy
eléjük tett. Azon van, hogy ez kerüljön szép állapotba. Ehhez hozzátartozik, hogy a Dong-ér-t is
kezelni kell, de majd interpelláció kapcsán erre visszatér.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Hosszú évek óta húzódik a probléma, hogyan is lehetne megoldani a Sós-tó vízutánpótlásának
kérdését, ezért örül annak, hogy egy ilyen igényes előterjesztés készült ebben a témában.
Nyilvánvalóan támogatni kell, még akkor is, ha jócskán drága projekt ez. Több, mint 1 milliárd
Ft, ahogy a számokat is látják. Két dologgal szeretné a jobbítás szándékával kiegészíteni az
előterjesztést. 2015.tavaszán fog a Kormány elé kerülni az a probléma, ami az egész
Homokhátság vízutánpótlását hivatott eldönteni, hogy milyen úton-módon történjen
(homokhátsági csatorna) az egész terület vízutánpótlása. Azt gondolja, lehet hogy érdemes
lenne az érdemi lépésekkel addig várni, amíg kiderül, hogy a kormányzatnak milyen hosszú
távú terve van a témában. Ha lesz egy homokhátsági csatorna, ahonnan ők könnyebben tudnak
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vízutánpótlást kapni, az egyrészt olcsóbb is lenne, tehát nem kellene ezt a több kilométeres
vezetéket kiépíteni, a másik nagy előnye az lenne, hogy nem szennyvíz alapból kapná a Sós-tó az
utánpótlást. Hiába vannak ott szűrők, a női nemi hormonokat nem tudja kiszűrni. Ezzel a
problémával találkoznak a nagyvárosok, ahol belekerül a fogamzásgátlót szedő nők vizeletével
a szennyvízbe ez az ösztrogén-progeszteron, amit nem lehet kiszűrni, csak valamilyen rendkívül
drága membránrendszerre, vagy talán még azzal sem. Látszik is sajnos a városi fiatal fiúknál,
hogy ez a női hormon nem igazán használ az ő küllemüknek. Ha a halasi szennyvíztisztítóban
lévő nemi hormonok átkerülnek a Sós-tó-ba, ahol a halakba kerül, amelyeket elfogyasztanak.
Ezt az orvosi szempontot is érdemes volna figyelembe venni. Természetesen támogatják az
előterjesztést.
Váradi Krisztián képviselő:
Ahogy Képviselő úr is mondta, hosszú utat jártak be. Éppen ma pontosan kettő éve, hogy
kezdeményezte a Sós-tó ügyének megoldását. Akkori is egy szeptemberi testületi ülésen, az
akkori nagyon száraz nyárnál vetette fel egy napirend előtti hozzászólásban először, hogy
sürgősen egy rövidtávú megoldást, majd későbbiek egy hosszú távú megoldást dolgozzon ki az
önkormányzat. Akkor, mint emlékeznek rá, a rövidtávú megoldás sajnos a bürokrácia
útvesztőjének köszönhetően elbukott. Szerencséjükre a természet kegyes volt hozzájuk és
megmentette a tavat a kiszáradástól, aminek a veszélye akkor ténylegesen reális volt.
Mindig is azt mondta az elmúlt két év során, hogy nem bízhatnak mindig a szerencsében és a
természet számukra kedvező módon történő alakulásában, ezért nem szabad továbbra sem
elvetni a hosszú távú terveket. Éppen ezért örül annak, ha hosszú utat is jártak be, de eléjük
került az előterjesztés, amit akkor is javasolt, hogy legyen egy hosszú távú terv. Csatlakozva dr.
Skribanek Zoltán képviselőhöz, ő is azt mondja, hogy egy nagyon színvonalas anyag készült el.
Nem hozzáértő, de az előterjesztés elkészítését is igyekezett figyelemmel kísérni. Külön köszöni
Baics Tamás környezetvédelmi referensnek az előterjesztés készítése során a számára nyújtott
segítséget, a hasznos információkat. Azt gondolja, hogy egy olyan előterjesztés van előttük,
amely mindenképpen előremutató. Kis lépés ez ugyan, de egy nagyon fontos lépés.
Mindenképpen fontosnak tartja elmondani, s lesz egy módosító javaslata is az előterjesztéshez.
Többen, akiket ez a téma nagyon érdekel, már megnézték a város honlapján az előterjesztést, s
amikor meglátták ezt a rettenetesen csúnya számot, hogy 1,2 milliárd Ft, sokan jelezték
számára, hogy akkor ezt is eltehetik az íróasztal mélyére, mert ennyi úgysem fog soha a tóra
fordítódni és teljesen megvalósíthatatlan. Ez nem így van, véleménye szerint mindent valahol el
kell kezdeni. Látják, hogy a városközpont rekonstrukcióra is közel 1 milliárd Ft-ot tudtak
nyerni, s az sem valósult volna meg, ha annak idején nem készülnek egy tervvel, egy
megvalósíthatósági tanulmánnyal. Mindenképpen ez jelenti a tartós és hosszú távú, végleges
megoldást. Nem szabad ettől a számtól megrettenni, ezzel foglalkozni kell, le kell, hogy legyen
írva. Ha pályázati forrás van rá, ne akkor kezdjenek el tervezgetni, hanem tényleg rá tudjanak
ugrani, hogy nekik már kész elképzelésük van. Ebből a szempontból is nagyon fontos ez az
anyag. Az anyagban benne van, hogy van ennek egy olyan része, ami ettől a nagy projekttől
függetlenül megvalósítható, ez pedig a déli irányú ellennyomó medence. Ez pár millió forintos
költséget jelentene mindösszesen. A módosító javaslata az lenne, hogy az 1.,2. pontot
érintetlenül hagyva 3. pontként vegyék fel azt, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata
2015-ös évben költségvetésében biztosítja a forrást az itt leírt déli ellennyomó medence
kialakítására, s ezt meg is valósítják. Ez teljesen független az 1,2 milliárd Ft-os pályázati
összegtől. Az pedig ahogy le van írva, megy tovább.
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Gyovai István polgármester:
Ez a déli medence körülbelül mekkora kivitelezési költséget jelent?
Baics Tamás környezetvédelmi referens:
Az előterjesztésben is valóban két irányvonal szerepel megoldásként. Egyrészt lenne az északi
szikkasztómedence, illetve a déli ellennyomó medence. A déli medence jóval kisebb költségből,
becslések szerint 10 millió Ft-ból meg lehetne valósítani. Ha a testület úgy dönt, akkor pontos
árajánlatokat lehet majd erre is bekérni.
Gyovai István polgármester:
Feltételezi, hogy tervekre és hatósági engedélyekre is szükség van a medence
megvalósításához.
Baics Tamás környezetvédelmi referens:
Így van.
Gyovai István polgármester:
Köszöni a választ. A határozati javaslat részének elfogadja a módosító indítványt, tudatában
annak, hogy mekkora kivitelezési összegről van szó. További észrevétel nem lévén a vitát
lezárja és ezzel együtt a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2084
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Nem
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:31:32
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

13
1
1

86,66%
6,67%
6,67%

86,66%
6,67%
6,67%

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat:
268/2014. Kth.
Sós-tó vízpótlásának tervezése
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben leírt
megoldási javaslatot elfogadja és a határozat részének tekinti.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert,
az előterjesztésben leírtak végrehajtásának előkészítésére.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.évben biztosítja a
forrást a déli ellennyomó medence megvalósítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Mindkét hozzászóló rendkívül színvonalasnak minősítette ezt az előterjesztést. Elnézést, hogy
most jut eszébe visszatérni rá. Ha látták az előterjesztést, alatta sem egy cégnév, sem egy
szakértői aláírás nem szerepelt, ezt az előterjesztést teljes szakmai megalapozottsággal Baics
Tamás úr készítette, ami megint csak azt bizonyítja, hogy a hivatal munkatársai igen
színvonalas munkavégzésre képesek.
16 Új napirendi pont 14:32:18
16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Elvi hozzájárulás kutyafuttató létesítéséhez
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ahogy az előterjesztésben látható, a városközpontban hasonló célra használt, sok gondot
jelentő kutyasétáltatási területek közül ez az előterjesztés négy különböző helyszínt tartalmaz.
Egyetért a bizottság javaslatával. Nagyon röviden végigmegy a négy különböző területen.
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Az első a Kuruc vitézek téri, illetve a melletti víztorony és környezete. Úgy gondolja, nem
szerencsés az 53-as főút mellett közvetlenül egy ilyenfajta területet kijelölni. Hasonlóképpen
nem tartja szerencsésnek a Kárpát utca mellett egy eléggé jelentős forgalommal bíró területen
kijelölni egy kutyafuttatót. A Kárpát utca másik oldalán található, sokszor vásáros, vagy
vidámparki felvonulásra használt területet sokkal értékesebbnek tekinti, mint hogy itt foglalják
ilyen célra a területet. Gondolja, hogy a bizottság is jócskán átrágta a lehetőségeket. Egyetért a
bizottság döntésével, s a maga részéről a határozati javaslatban ezt az egy pontot javasolja
elfogadni.
Ha valakinek ezzel kapcsolatban másfajta elképzelése van, akkor ezek után módosító
indítványként kell megfogalmaznia.
Kérdések 14:34:53
Váradi Krisztián képviselő:
Tudja, hogy az ember soha ne legyen telhetetlen, de azért szeretné megkérdezni, hogy kettő
helyszínt jelöljenek ki és kettő ilyet csináljanak? Ez egy örök visszatérő probléma a lakótelepen,
hogy a kutyások hova vigyék reggelente a kutyát sétáltatni és hol tudják a dolgukat elvégezni
Ha a 3. számú javaslat mellett döntenek, az rettenetesen jó a Bem, Bocskai Bercsényi utcai
lakótelepen élőknek, de a Kuruc vitézek teréről nem fogják minden reggel oda a kutyát elvinni
sétáltatni. Ha az 1. javaslatnál maradnának, az remek alkalom lenne az egész Kuruc vitézek
terén lévő kutyatartóknak, viszont nem vinnék át a Bem, Bercsényi, Bocskai utcából. Nagyon jó
az elképzelés, az előterjesztés, támogatja akkor is, ha csak a 3. javaslat marad, de azt gondolja,
hogy a problémát igazán akkor oldják meg teljes körűen, ha két helyszínt biztosítanak.
Ha már itt van, akkor hadd mondja el, tudja, hogy ez már hozzászólás, csak olyan a
gondolatmenet, hogy összefolyik. Nem igazán tartja szerencsésnek, ami az előterjesztésben le
van írva, hogy később átviszik a MEDOSZ mellé, mert akkor semmi értelme. Nem csak egyszerű
játszóteret keresnek a lakótelepen élő kutyatartók a kutyának, hanem a mindennapos reggeli,
délutáni, esti sétájára, dolga elvégzésére szükséges ez a kutyafuttató. Ebből kifolyólag
javasolja, hogy végleges legyen ez a hely. Ha van rá lehetőség, akkor az 1. és a 3. helyszínt
javasolja. Ha nem most, akkor később egy másikat.
Gyovai István polgármester:
Nem emlékszik pontosan az összegre, de emlékezete szerint 2,8 millió Ft áll rendelkezésre a
kutyafuttató megvalósítására. Az előkészítés során nyilván figyelembe vették és látható az
előterjesztés mellékleteként jó néhány olyan eszköz, amit fog tartalmazni egy ilyen játszótér. Az
előkészítők úgy vették figyelembe, hogy ezzel az összeggel tudják fedezni ennek az egy
kutyafuttatónak a megvalósítását. Úgy látja, hogy egy következő pályázat kell, hogy legyen a
következő hasonló terület alapja. Akár úgy, a hogy Képviselő úr javasolta. Egy következő
alkalommal ismét számba kell venni a területeket, mi áll rendelkezésre, hova célszerű. Mint
ahogy a korszerű játszóterekkel is halad a város lépésről-lépésre, ilyen jellegű területeket a
város több pontján várhatóan a következő években ki fognak tudni jelölni.
Hozzászólások
Váradi Krisztián képviselő:
Köszöni a választ. Egy nagyon régi adósságát törleszti ezzel a város, fogalmazzanak
pontosabban, nekik kellett volna már nagyon régen megcsinálni. Külön köszönet illeti a Mancs
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a Kézben Kutyamentő Alapítványt, hogy ezzel a kezdeményezéssel megkereste a várost. A
lakótelepeken élőknek ez egy nagyon régi problémája. Ő egy olyan körzet képviselője, ahol
lakótelepen lakik a körzete 90 %-a, ezt a problémát 12 éve ismeri, folyamatosan visszatér,
állandó konfliktus a kutyát tartó és a kutyát nem tartó lakók között is. A kutyát tartóknak
teljesen jogos igénye, hogy a kutyával valahova szeretne kimozdulni, míg adott esetben azt is el
lehet fogadni, hogy aki nem tart kutyát, adott esetben zavarja, hogyha tetszőlegesen bárhol
sétáltatják. Az, hogy ezt most megoldásra kerül, mindenképpen üdvözlendő, nagyon pozitív és
támogatandó dolog. Akkor is támogatja, hogyha egyet tudnak csak most megvalósítani. Bízik
benne, ahogy elhangzott Polgármester úrtól is, hogy ez nem egy lezárt ügy, hanem egy folyamat
kezdete, s a következő években erre a nagyon régi problémára megnyugtató választ tud adni a
város. Véleménye szerint ehhez hozzá kell tenni saját forrást is és természetesen örömmel
vesznek minden ilyen kezdeményezést.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ő is csak üdvözölni tudja ezt az előterjesztést, s örül, hogy eljutottak ide. Lakótelepekről lévén
szó megemlítené az Esze Tamás lakótelepet. Ha egy kicsit lobbizhat, akkor lobbizna ezért a
lakótelepért is, mert ott is vannak kutyatartók. Bárhol is tartják a kutyákat, ha felelős
kutyatartóként viselkednek, eleve kizárt, hogy játszóterek közelébe, játszótérre bemenjenek. Ha
elvégzi a kutya a dolgát, akkor evidens kellene, hogy legyen, hogy felszedik utána. Kutyafuttató
nélkül is meg kellene tenni. Üzeni minden kutyatartónak, hogy ezt tartsa be. Nagyon örül neki,
hogy legalább egy ilyen helyszín lesz a városban.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és egy mondatot még hozzáfűz, ami az
előterjesztésből is kiderül. Ez a projekt is a városközpont rekonstrukció része. Mint ahogy a két
ülés között beszámolt számos eseményről, itt egy újabb pont, egy újabb megoldás, ami a város
élhetőbbé tételét szolgálja a városközpont felújítása keretében.
A határozati javaslat C) változatának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2085
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:41:16
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%
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Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

269/2014. Kth.
Elvi hozzájárulás kutyafuttató létesítéséhez
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja egy kerítéssel
bekerített kutyafuttató létesítéséhez a tízemeletes melletti, Avar utca és Bocskai utca által
határolt területen (222/18 hrsz.), egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, a kutyafuttató
megvalósításához szükséges tervek elkészítésére. Emellett meghatározza, hogy a kutyafuttató
teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a „Csipke Városközpont Megújítása” c.
pályázatban biztosított összeget.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Baics Tamás környezetvédelmi referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
17 Új napirendi pont 14:41:21

17.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.
Gyovai István polgármester:
Felhívná a képviselő-testület figyelmét, hogy az ülést megelőzően, hogy egy néhány oldalban
összefoglalt tájékoztatót helyeztek el a képviselők asztalára. A maga részéről foglalta össze az
érintett kérdéseket, nyilván alapvetően amiatt, mert a bizottság megállapításaival távolról sem
ért egyet. Bízik benne, hogy az elmúlt másfél óra alatt sikerült ezeket átnézni. Kéri a
képviselő-testületet, hogy még a döntés meghozatala előtt a tájékoztatóban rögzítetteket vegyék
figyelembe, ugyanis mióta ez a bizottság létrejött, őt, mint polgármestert, az előterjesztés
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szerinti egyetlen felelőst nem kérte, nem hívta meghallgatásra. A véleményét nem volt alkalma
elmondani.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Rövid kiegészítést tenne, mivel az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén az ott
elhangzott hozzászólásokból az derült ki, hogy hiányolták a bizottság tagjai, hogy miért nem
vizsgálódott ez az eseti bizottság más ügyben, miért ezekben. Szeretné világosan leszögezni,
hogy ennek a bizottságnak a munkája kimondottan egy célra összpontosult, nevezetesen arra,
hogy olyan esetekben, amikor a képviselő-testületi többség valamilyen kérdésben dönt, akkor
miért van az, hogy azt tapasztalják pár hónap, vagy 1-2 év múlva is, hogy az nem történik meg.
Pusztán ezekben a kérdésekben vizsgálódtak és a négy legkardinálisabb témában készítettek
összefoglalót.
Az egyik az interpellációs keret kérdése, amikor 7 millió Ft-os keretet szavazott meg a
képviselő-testület arra, hogy kátyúzási célokra a Zrt. ebből az összegből hívjon le. Kimondottan
a lakosság életminőségét javító feladatokat hajtsa végre. Ezzel szemben a 7 millió Ft helyett a
zárszámadáskor az derült ki, hogy egy 4.485 ezer Ft-os tétel, ami a kereskedelmi iskola Szent
Imre utcai épületének felújítására lett fordítva, ez került erre a sorra. A második pont a
Halasvíz Kft.-vel kapcsolatos. A Polgármester úr egy 12 %-os vízdíjemelést támogatott, annak
ellenére, hogy a testület 4,8 %-ban határozta meg. Nem az a tulajdonosi álláspont lett
képviselve a közgyűlésen, amit a testület kívánt. A harmadik a Széchenyi Programirodával
kapcsolatos, ahol úgy gondolták, hogy egy utca, házszám tévesztés még nem indokolta volna,
hogy veszélybe sodorják egy halasi vállalkozásoknak fontos iroda létrehozását, hanem a
korábbi gyakorlatnak megfelelően lehetett volna egyszerűbb úton kijavítani.
A sport tekintetében szintén az történt, hogy hiába döntött úgy a képviselő-testületi többség,
hogy különböző sportklubok kapjanak támogatást, nem kaptak. Röviden ennyi. Ha van kérdés,
arra szívesen válaszol.
Gyovai István polgármester:
2013. május 30-án dr. Skribanek Zoltán képviselő az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
ülésén javasolta ennek a témának a vizsgálatát, majd ezt követően a nyár folyamán, július 1-jén
és augusztus 14-én a Halas Tv-nek interjút adott, illetve a Halasi Tükörben is egy riport
megjelent. Mindként helyen a polgármestert megrovással és illetménycsökkentéssel fenyegette
dr. Skribanek Zoltán képviselő. A jelenleg előttük lévő előterjesztés semmiféle
szabálytalanságot nem fedezett fel. Ebben az előterjesztésben véleménye szerint érzések vannak
a bizottsági tagok részéről. A maga részéről tájékoztatót rögzített, el lehet olvasni, nagyon bízik
benne, sőt elvárja a Halasmédiától, a Halasi Tükörtől, hogy ezeket az ellenvéleményeket, a
színtiszta helyzetet közzé tegye, s láthatóvá tegye, hogy az a vizsgálat, ami már több, mint
másfél óta folyik, nevetséges, lényegében a választásokra felkészítést szolgált, hogy a
polgármester nevét bepiszkolják.
Máté Lajos képviselő: (Ügyrendi)
A testületi ülés elején a búcsúzó szatyrot kezükbe nyomta. Ezt érettségi előtt szokták átadni.
Valóban az érettségi még nem történt meg, szerinte megbuknak Polgármester úr. Az ügyrend
szerint, ha egy napirendben Polgármester úr részt kíván venni, akkor legyen szíves valakinek
adja át az ülés vezetését. Amit Polgármester úr előadott, az kérdés volt, vagy hozzászólás? Úgy
gondolja, hogy ez nem tartozik az ügyrend szerint a napirend tárgyalásához.
Rendre az SZMSZ-üket Polgármester úr saját kénye-kedve szerint áthágta. Kéri, hogy
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tartózkodjon ettől, ez a javaslata. Ha szeretne hozzászólni, akkor adja át az ülés vezetését, vagy
tartózkodjon az ilyenek hozzászólásoktól.
Gyovai István polgármester:
Lényegében kevés olyan testületi ülés történt az elmúlt négy év folyamán, amikor Máté Lajos
képviselő ne figyelmeztette volna hasonló tartalommal. Köszöni ismét a figyelmeztetését.
Kérdések 14:48:50
Hozzászólások
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Úgy gondolja, hogy egy elegáns megoldást választott a bizottság azzal, hogy néhány nappal a
testület mandátumának a lejárta előtt nem él azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Polgármester
úr is említett, megrovással és egyebek. Ennek az előterjesztésnek az az értelme, hogy például
szolgáljon a következő polgármesternek, hogyan is lenne érdemes ezt a testületet, várost
vezetni. Ha a képviselő-testület egy részének a halasi polgárok érdekét szolgáló ötlete,
elképzelése van, csak azért, mert más pártállású, illő végrehajtani, mert ha nem, azzal a saját
polgárait bünteti. Ez volt ennek az előterjesztésnek a fő lényege. Egyébként nem 15 hónapig
tartott, mert idei év január 30-án döntöttek, most pedig még a szeptemberben is benne vannak,
tehát bő hét hónapja, közben volt három hónap nyári szünet és most tudták ezt a
képviselő-testület elé terjeszteni.
Hogy Polgármester úr írásos véleményt csatol egy indítványhoz, elég furcsa eljárásnak tartja,
de szerencsére már nem tud szokásba jönni, mert hamarosan vége a ciklusnak.
Gyovai István polgármester:
Az SZMSZ-ük szerint a polgármester napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és
összefoglalja a vitát. Függetlenül attól, hogy a saját előterjesztéséről, vagy máséról van szó.
Ezt azért mondta, hogy megelőzze a következő ügyrendi javaslatát azzal kapcsolatban hogyan
merészel hozzászólni a kérdéshez.
Szó sincs pártállásról. A polgármester egyszemélyes felelőssége ennek a város vezetése. A
képviselő-testületi tagok közreműködnek a döntések meghozatalában, módosítják,
befolyásolják az egyes döntéseket. Ezeknek a döntéseknek a végrehajtása kizárólag a
polgármester felelőssége. Ennek mindenféle pénzügyi és egyéb vonzatával. Az esetek jelentős
része arról szól, s ezt leírta a tájékoztatóban, tetszik, vagy nem tetszik, hogy az elmúlt években
több éven keresztül olyan pénzügyi helyzetben volt a város, amikor kénytelen volt a nem
kötelező feladatok végrehajtását korlátozni. Ez az ő személyes felelőssége valóban. A
képviselő-testület, ha jól emlékszik még a napirend előtti felszólalásban is azt méltatta, hogy
milyen jól helyre tudták hozni ennek a városnak a pénzügyi helyzetét. Sajnos ez néhány ilyen
tételen is múlt, amit pártállás, vagy bármilyen világnézeti álláspont nélkül, mint polgármester
volt kénytelen meghozni, illetve végrehajtani ezeket a döntéseket.
Nem is érti, hogy miért nevezi dr. Skribanek Zoltán képviselő elegánsnak ezt a határozati
javaslatot. Az elegáns az lett volna, ha kinyilvánítja ez a bizottság, hogy lényegében egy
tartalmatlan, különösebb érvekkel alá nem támasztott valamilyen összefoglaló. Megdöbbentő
számára, hogy milyen formában hozta össze. Ez egy gyenge általános iskolás irományának felel
meg talán. Ettől függetlenül kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a határozati
javaslatot?
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No: 2086
Gyovai István.......................................Tart.
Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Halász Balázs ......................................Tart.
Nagy Péter .................................... Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Vili Gábor ..................................... Nem
Jekő Attila ............................................Tart.
Váradi Krisztián ............................ Tart.
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 14:53:23
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

10
1
4

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

270/2014. Kth.
A Képviselő-testület által meghozott,de végrehajtásra nem kerülő egyes döntések és egyéb
kivizsgálást igénylő ügyek
Határozat
1.A Képviselő-testület tudomásul veszi az Eseti Bizottság beszámolóját.
2.Az Eseti Bizottság 2014. szeptember 25-i hatállyal működését befejezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Dr. Skribanek Zoltán képviselő, Szilády Á. u. 52.
Dózsa Tamás Károly képviselő, Csillag u. 17.
Pajor Kálmán, Dózsa Gy. u. 1.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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18 Új napirendi pont 14:53:32
18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Képviselői indítvány
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
A képviselői indítvánnyal kapcsolatban tudni kell azt, hogy kérdés és vita nélkül fogadja el a
testület. Nagy Róbert önkormányzati képviselő terjesztette be, méghozzá fekvőrendőrök
önkormányzati rendeletben való szabályozásával kapcsolatban, mind fizikai, mind pénzügyi,
mind megvalósítás ütemezése értelmében. Jegyző asszony az előterjesztést megelőzően a
törvényességi vizsgálatot elvégezte és a véleményét rögzítette. Ebben a véleményben az
olvasható, hogy rendeletben az önkormányzatnak ilyen dolgot szabályozni lényegében nincs
jogosítványa. Minden egyes esetben konkrét döntéseket kell hoznia az önkormányzatnak. Ebben
a városban, ha az utak hosszát nézik, kb. 10 ezer fekvőrendőrt el lehet helyezni. Nyilvánvaló,
hogy nem ennyire van igény. Amennyiben konkrét igény fog felmerülni, akkor a
képviselő-testület a konkrét igényt fogja tárgyalni, s arról fog döntést hozni.
A képviselő-testület fog róla szavazni, hogy elfogadja-e az indítványt, vagy sem, hogy majd a
következő képviselő-testület rendeletben szabályozza ezt a dolgot. A képviselő-testületnek
legfeljebb annyi jogosítványa van ez alkalommal, hogyha hozzáfűzni kíván bármilyen újabb
javaslatot, akkor azt megteheti. Ha van ilyen, akkor kéri, hogy azt most jelezzék.
Nagy Róbert képviselő:
Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy egy jogos probléma a városukban megnövekedett
gépjárműforgalom. Az egyre több lakossági panasz és bejelentés időről-időre felveti a
fekvőrendőrök létrehozását, mivel a sebességkorlátozó jelzőtáblák önmagukban, rendszeres
sebességellenőrzés hiányában nem okoznak tartós javulást a sebességcsökkentésben. Sajnos,
amikor felvetődik ez a probléma, mindig azt hallják, hogy ilyen-olyan okok miatt, a múltra
tekintettel, hogy korábban sem javasolták a fekvőrendőrök létrehozását, nem javasolják. Azóta
rengeteg idő eltelt, sokkal modernebbek a fekvőrendőrök. A téli hóeltakarítás idejére
felszedhető. Száz szónak is egy a vége, tudomásul veszi Jegyző asszony állásfoglalását, hogy
nem lehet önkormányzati rendeletben szabályozni. Arra szeretné felhívni a problémával
küszködő lakók figyelmét, hogy kezdeményezzék a fekvőrendőrök létesítését, mert rengeteg
helyen van az, hogy az úttestre kényszerülnek az iskolába járó gyerekek, vagy a járókelők, ami
nagyon nagy balesetveszélyt jelent. Elfogadja, amit Jegyző asszony az állásfoglalásában
megtett, de azt gondolja, hogy létjogosultsága van a városukban több helyen a fekvőrendőrnek.
Gyovai István polgármester:
Erre akart rákérdezni. Képviselő úr visszavonta az indítványát. Elnézést, de akkor a további
javaslatokat nem kell elővezetni.
19 Új napirendi pont 14:57:40
19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Halasi Múzeum Alapítvány kérelme
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottságon felmerült az időzítése ennek a kérdésnek. Nincs
ennek különösebb oka, megkérdezte. Az a válasz jött, hogy jó lett volna, ha ez tavasszal eszükbe
jut, de most került elő a kérdés, s ezért van a novemberi időzítés, illetve a versenyhez való
kapcsolódása az emléktábla kirakásának. Ez a válasz a kérdésre.
A másik, ami a következő előterjesztésre is hatással van, hogy a források tekintetében, illetve a
megvalósítás támogatása végett Pénzügyi osztályvezető úr azt javasolta, hogy ne kelljen most
ezt a költségvetés módosításukat teljesen az elejétől újrarajzolnia neki, maradjon meg ez az
előterjesztési forma. Elfogadja a testület azt, hogy ezt a támogatást megadja, illetve hogy a
következő módosításkor berakja a költségvetésébe. Ezzel jól fognak eljárni, s rendben meg
tudják valósítani a programokat.
Kérdések 14:59:35
Halász Balázs képviselő:
Van-e lehetőség arra, hogy ezt az emléktáblát esetleg azon a helyszínen helyezzék ki, ahol a
búcsúzó elköszönés volt és egy tolmács fordított egész délelőtt? Ez a Radnóti utca végén a
buszfordulónál van. Minden helyszín oda csatlakozik. Annak a kis parknak, erdőnek egy
színfoltja lehetne, ha kialakítanának körülötte egy területet.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Azért érkezhetett ez a javaslat, mert ott jobban szem előtt van, nagyobb forgalom van a
vasútállomáson, mint az erdőben. Véleménye szerint oda nem sok értelme lenne kirakni. Érti,
hogy ott történtek az események, s amikor ilyen emléktáblát állítanak, akkor célszerű azon a
helyen, ahol megtörténtek. Ez a javaslat érkezett, ő ezt terjesztette elő. Ha úgy érzi Képviselő
úr, forduljon a Múzeum Alapítvány vezetőjéhez és vezesse elő a kérését, s ha olyan, akkor
méltányolni fogják. Ő ebben az ügyben nem tud most döntést hozni. Kéri, hogy erről
szavazzanak.
Hozzászólások
Jekő Attila képviselő:
Azt kérte, hogy miért nem tavasszal történt ez meg. A helyszínt át lehet hidalni, mert ahol
valóban történt, oda is valami kisebb jelzés, vagy tábla kerülne. Fel lehetne oldani ezt a dolgot.
Az időzítés igen megkésett. Ennek 25 éves évfordulója volt. Akkor Mester Sándornak jutott
eszébe, aki egy rövid megemlékezést tartott. Ő is ott volt, már akkor is azt gondolta, hogy ez egy
fontos ügy. Üdvözli azt, hogy másnak is ez eszébe jutott. Ha egy fiatalságot is egy vetélkedő
keretében ezzel megismertetik, az még jobb. Ő azt vetette fel, ami kisebbségben maradt, ezért
nem hozza fel most is módosító javaslatként, de ismerteti, hogy úgy gondolta, jobb lett volna
egy évfordulóhoz kötni. Azt javasolta a bizottságon, hogy 2015. tavaszára tegyék ennek az
átadóünnepségét, mert csak célszerű lenne évfordulóhoz kötni. Mivel kisebbségben maradt, így
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elfogadta a többségi álláspontot. A maga részéről tudja támogatni, az időzítése kisség furcsa
ennek a dolognak. Megkésett, amikor itt lett volna az ideje, nem jutott senki eszébe. Most olyan
sürgős lett hirtelen. Mindegy, az a lényeg, hogy megszületett, tehát tudja támogatni.
Gyovai István polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 2087
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:02:59
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%

271/2014. Kth.
Halasi Múzeum Alapítvány kérelme
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy kössön támogatási szerződést a Halasi Múzeum Alapítvánnyal az „1989.
április 25-én erről a vasútállomásról indult haza Magyarországról a megszálló szovjet
csapatok első alakulata. Kiskunhalas, 2014.” emléktábla megvalósítására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő költségvetés
módosítás alkalmával a támogatási összeget a költségvetésébe beépíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöp Róbert alpolgármester
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója, Köztársaság u. 2.
Tóth Tibor Győző Szent József Katolikus Általános Iskola intézményvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
20 Új napirendi pont 15:03:05

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Bay-film elkészítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert alpolgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslata alapján kérné kiegészíteni a
határozati javaslatot. Megerősítené azt, hogy a határozati javaslatban szereplő módon a filmet
kivitelezni és finanszírozni tudják. Erre kapott egy megerősítést.
Kérdések 15:04:15
Halász Balázs képviselő:
Ez a gyűjtemény Kiskunhalason hol található, hol raktározzák? Elég komoly gyűjteményről van
szó, s gondolja, hogy a film elkészítésénél is be akarnak mutatni ebből a gyűjteményből
valamennyit. Gondolja, hogy a házaspár is beszélne. Az az apropója ennek, hogy méltó módon
ismerjék el az ő adományukat. Hol van ez a gyűjtemény most Halason?
Fülöp Róbert alpolgármester:
A gyűjtemény még az adományozóknál van, nem Halason van pillanatnyilag. Akkor fog
átkerülni, amikor a helyszínt biztosítani tudják, utána fog megérkezni Kiskunhalasra.
Gyovai István polgármester:
Ez a következő napirend témája.
Fülöp Róbert alpolgármester:
Ott fogják megadni erre az első az első lépcsőt.
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Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
No: 2088
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:05:33
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%

272/2014. Kth.
Bay-film elkészítése
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt ajánlat alapján kössön szerződést a 3 D-s képi elemek
alkalmazásával, HD technikai rendszerrel elkészített, 400.000,-Ft +ÁFA teljesítési díjért
megvalósuló portréfilm elkészítésére a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő költségvetés
módosítás alkalmával a szerződéses összeget a költségvetésébe beépíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert alpolgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Fülöp Róbert alpolgármester
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető általa:
Halasi Média és Kultúra Np. Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
21 Új napirendi pont 15:05:42

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Múzeumbővítés tervezői megbízása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Ahogy mondta az imént, most adnának megbízást a tervező számára, hogy azt a színteret
tervezze meg, ahova a gyűjtemény kerülni fog.
Kérdések 15:06:11
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a tervezői megbízás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2089
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:06:25
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
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

273/2014. Kth.
Múzeumbővítés tervezői megbízása
Határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bay-gyűjtemény elhelyezését
szolgáló múzeumbővítés építési engedélyezési terveinek elkészíttetésére tervezői szerződést
kössön a Halas-Terv Bt.-vel (Kiskunhalas, Mátyás tér 7.) annak 2014. augusztus 29-én kelt
árajánlata szerint, valamint megbízza, hogy a tervezett bővítés építési engedély iránti kérelmét
benyújtsa. A tervezési díjra és az engedélyezési eljárás költségeire a Képviselő-testület a 2015.
évi költségvetésében 2.750.000 Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Halas-Terv Bt., Mátyás tér 7.
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója, Köztársaság u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Megszavazták azt, hogy lényegében elinduljon a tervezés, s várhatóan jövő év tavaszára építési
engedéllyel is rendelkezzenek, ami azt jelenti, hogy egy sikeres pályázat esetén akár már a jövő
évben elkezdődhet a múzeum bővítése annak érdekében, hogy a Bay gyűjteményt a város el
tudja helyezni.
22 Új napirendi pont 15:06:30
22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Üzlethelyiségek művelési ág változása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Kérdések 15:07:11
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2090
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:07:29
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%

274/2014. Kth.
Üzlethelyiségek művelési ág változása
Határozat
1. A Képviselő-testület az 5/A/23 hrsz alatti és a 4689/6/A/3 hrsz alatti ingatlanok megnevezését
„üzlet és iroda” megnevezésre kívánja változtatni, felhatalmazza a Polgármestert az erre
irányuló ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtására.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban nevezett ingatlanokat a Halasi
Városgazda Zrt. irodaként is hasznosíthassa.
Határidő: azonnal
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Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1. Fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
23 Új napirendi pont 15:07:34

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A Sóstói parkerdő kezelői jogának igénylése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:07:51
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Most értesíti a képviselő-testületet, hogy a napokban megérkezett az a levél, ami ez év végéig
használati jogot enged az önkormányzat számára. Ez a bizonyos pályázati munka végzése
jogosan történik az erdőben. Ezzel a kezdeményezésükkel hosszabbá tehetik ezt a jogviszonyt.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2091
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:08:37
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
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

275/2014. Kth.
A Sóstói parkerdő kezelői jogának igénylése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalas 6393
hrsz alatti, 19 ha 6254 m2 területű, erdő művelési ágú ingatlan vagyonkezelői jogának
térítésmentes megszerzését. A vagyonkezelés során a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. pontjában nevesített egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások keretében a területen rekreációs és közösségi célokat szolgáló
parkerdőt kíván fenntartani. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás
kezdeményezésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére és a vagyonkezelői jogot biztosító
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész általa:
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Bács-Kiskun Megyei Területi Iroda
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
24 Új napirendi pont 15:08:42

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A 4607 hrsz. alatti területből mintegy 110 m2 rész értékesítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Kérdések 15:08:58
Hozzászólások
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Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
No: 2092
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:09:10
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%

276/2014. Kth.
A 4607 hrsz. alatti területből mintegy 110 m2 rész értékesítése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kard utca 16.
szám, 4607 hrsz alatti terület hátsó kertrészéből mintegy 110 m2 területrész értékesítésre
kerüljön Mamlecz Benőné, Kiskunhalas, Árpád u. 17/A alatti lakos részére, amennyiben a
tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket vevő vállalja. Az értékesítendő területrész pontos
méretéről és áráról a Képviselő-testület a változási vázrajz és az értékbecslés ismeretében,
azok elkészültét követően dönt .
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter főépítész
Mamlecz Benőné, Kiskunhalas, Árpád u. 17/a.
Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
25 Új napirendi pont 15:09:16

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Hozzájárulás jelzálog bejegyzéshez
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Tóth Péter főépítész:
A bizottsági ülésen az előterjesztés már új változatban került megtárgyalásra. Ennek a
tárgyalását követően jelezte a Pénzügyi osztályvezető úr, hogy még egy kiegészítést szeretne az
előterjesztéshez fűzni, amit most ismertetne a testülettel. A határozati javaslat kiosztott része
változatlanul marad, egy kiegészítés kerül hozzá. Ezt a pontosság kedvéért felolvassa. További
feltétel, hogy a Vankó Kft. a fent jelzett szerződésben vállalt kötelezettségei biztosítékaként
járuljon hozzá 8.001.000 Ft (6.300.000 Ft + ÁFA) értékű jelzálog-bejegyzéshez Kiskunhalas
Város Önkormányzata javára egy, a Kft. által biztosított értékbecslés alapján legalább ekkora
értékű, a Kft. tulajdonában álló tehermentes ingatlanra.
Ez röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az a kötelezettsége, ami a Kft.-nek fennáll mindaddig,
amíg a szerződést nem teljesíti, addig az önkormányzat egyfajta biztosítékként egy másik
ingatlanára jelzálogot terhelhet. Ez az ellentételezése annak, hogy az önkormányzattól vásárolt
ingatlanra a Vankó Kft. kér egy jelzálog bejegyzést.
Gyovai István polgármester:
Ezzel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot egy egésznek tekinti. Amennyiben
elfogadják, akkor ezzel a kiegészítéssel együtt.
Kérdések 15:10:53
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az elhangzottak értelmében a határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2093
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
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Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
Jerémiás Béláné ..................................Igen
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:11:10
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%

277/2014. Kth.
Hozzájárulás jelzálog bejegyzéshez
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Vankó Kft.
DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0014 számú és a Van-Plus Kft. DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0028
pályázati azonosítójú, a Kiskunhalas 6023/19 helyrajzi számon megvalósuló projektjeihez
kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium javára a támogatási összeg erejéig jelzálogjog
bejegyzés történjen. A hozzájárulás feltétele, hogy a Vankó Kft. és az Önkormányzat között a
6023/19 helyrajzi számú terület megvásárlásáról szóló adásvételi szerződés 4. pontjának 2.
bekezdése módosításra kerüljön az alábbiak szerint:
a vételárhátralék megfizetése az ipari park feltáró útja II. ütemén történő közműépítési és
tereprendezési munkálatok elvégzésével történhet
a vételárhátralék fennmaradó összegét 2015. december 31-ig köteles vevő megfizetni
További feltétel, hogy a Vankó Kft. a fent jelzett szerződésben vállalt kötelezettségei
biztosítékaként járuljon hozzá 8.001.000 Ft (6.300.000 Ft + ÁFA) értékű jelzálog-bejegyzéshez
Kiskunhalas Város Önkormányzata javára egy, a Kft. által biztosított értékbecslés alapján
legalább ekkora értékű, a Kft. tulajdonában álló tehermentes ingatlanra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás, ezt követően a
jelzálog bejegyzéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész,
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Vankó Kft. 6422 Tompa, Dózsa György ú. 49
Van-Plus Kft. 6422 Tompa, Dózsa György ú. 49
Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
26 Új napirendi pont 15:11:16

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:
végrehajtásáról

Beszámoló

a

lejárt

határidejű

képviselő-testületi

határozatok

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kérdések 15:11:32
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2094
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:11:47
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

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Határozat:
278/2014. Kth.
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Jerémiás Béláné képviselő: (Ügyrendi)
A következő javaslatot szeretné tenni ügyrendi kérdésben: Térjenek vissza a 7. számú
napirendhez, ugyanis az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság ülésén nemcsak a Berki Viola
Közalapítvány és Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratát tárgyalták, hanem a Halasi
Csipke Közalapítvány alapító okiratát. Ez a bizottsági ülésen meg is történt, viszont most a
határozati javaslatok között csak a Berki Viola és Város Sportjáért Közalapítvány határozata
szerepel, s nem szerepel a Halasi Csipke Közalapítvány. Ezért kellene visszatérni rá.
Gyovai István polgármester:
Szeretné felhívni a figyelmet Képviselő asszony fantasztikus képességeire. Itt ülnek tizenöten, s
az előkészítés során, bár az előterjesztés a Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratának
módosítását is tartalmazza, mégis valamilyen adminisztrációs hiba okán ez a határozati
javaslatból kikerült. Ezek után meg fogja szavaztatni a képviselő-testületet, hogy ismét
visszahozzák magát a témát. Ha visszahozták, amiben bízik, akkor pedig egy egyszerű szavazás
fog történni arról, hogy a határozati javaslatban 3. pontként szerepeljen, hogy Kiskunhalas
Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát.
Az elhangzott javaslat alapján visszahozzák-e az alapító okiratok módosításáról szóló
előterjesztést?
No: 2095
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Igen
Fülöp Róbert .......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Igen
Vili Gábor ..................................... Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Igen
Hunyadi Péter ............................... Igen
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Jerémiás Béláné ..................................Igen
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:14:13
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

15
0
0

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

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

Szavazott

15

100.00%

100,00%

Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elfogadva
Határozat:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület újra kívánja tárgyalni a korábbi előterjesztést.
Egyetért-e a képviselő-testület azzal a határozati javaslat kiegészítéssel, miszerint 3. pontban
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete módosítja a Halasi Csipke Közalapítvány alapító
okiratát?
No: 2096
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
Kuris István László ....................... Igen
Máté Lajos ...........................................Igen
Szavazás: Nyílt
>0<Minősített szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:14:41
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.:

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%
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Eredménye: Elfogadva
Határozat:
260/2014. Kth.
A Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai csoportvezető
Halasi Csipke Közalapítvány, Kossuth u. 37/a
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Gyovai István polgármester:
Mégegyszer köszöni. Érdekes, a Halasi Csipke Közalapítvány alapító okiratát már második
alkalommal kapták vissza a cégbíróságtól. Nem részletezi, egyszerűen megdöbbentő számára,
hogy ilyen lassan haladnak az ügyek.
27 Új napirendi pont 15:15:06
27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Május 1. téri kerékpártárolónál fűnyírásra kapott
választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Kossuth u. 17-19. mögötti szemétrakás
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eltakarítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy Hősök téri villanyoszlopok lemezfedőinek
igazítására kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, hogy a Fűrész utca takarítására és a hulladékgyűjtők
rendszeres ürítésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Jerémiás Béláné képviselőt, a Hatöles út gréderezésére kapott választ elfogadja-e?
Jerémiás Béláné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, a Batthyány u. 39-45. előtt a csapadékvíz elvezetésére
kapott választ elfogadja-e?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi dr. Skribanek Zoltán képviselőt, a hivatali dolgozók egy főre jutó átlagkeresetének
csökkenésére kapott választ elfogadja-e?
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Szépek a grafikák és a táblázatok, de a tartalmi részt nem fogadja el.
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Gyovai István polgármester:
A következő képviselő-testület majd dönt arról, hogy ezt a választ elfogadja-e. Ha jól sejti.
A mostani képviselő-testületet még azért megkérdezi, hogy az interpellációra adott választ
elfogadja-e?
No: 2097
Gyovai István.......................................Igen
Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Kuris István László ....................... Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:16:36
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
8
2

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

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

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, a Pozsony u. 59/A-61/D. előtt közvilágítás kiépítésére
kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2098
Gyovai István.......................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Tart.
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Halász Balázs ......................................Igen
Nagy Péter .................................... Nem
Nagy Róbert.........................................Nem
Vili Gábor ..................................... Igen
Jekő Attila ............................................Igen
Váradi Krisztián ............................ Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Fülöp Róbert .......................................Nem
Hunyadi Péter ............................... Nem
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Kuris István László ....................... Nem
Máté Lajos ...........................................Nem
Szavazás: Nyílt
>0<Egyszerű szavazás
Ideje:2014.szept.:25 15:17:05
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

5
9
1

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

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

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Sóstói lakótelep földútjainak karbantartására
kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Ma ebédidőben alig bírt hazamenni, akkora munkák zajlanak a sóstói területen.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a külterületi utak javítására kapott választ
elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
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Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy a Radnóti utcai kiserdő kaszálására kapott választ
elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Aradszky Lászlóné képviselőt, hogy Bajza utca felső végén és a kis tó körüli kaszálásra
kapott választ elfogadja-e?
Aradszky Lászlóné képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a Vörösmarty u. 85. előtt a csapadékvíz elvezetésére
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a város bevezető útjainál lévő csipke táblák cseréjére
kapott választ elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
A választ nem fogadja el.
Gyovai István polgármester:
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
No: 2099
Gyovai István.......................................Igen
Halász Balázs ......................................Nem
Nagy Róbert.........................................Tart.
Jekő Attila ............................................Igen
Dr. Skribanek Zoltán ...........................Nem
Fülöp Róbert .......................................Tart.
Jerémiás Béláné ..................................Nem
Máté Lajos ...........................................Igen

Dózsa Tamás Károly ..................... Igen
Nagy Péter .................................... Nem
Vili Gábor ..................................... Nem
Váradi Krisztián ............................ Igen
Aradszky Lászlóné ......................... Nem
Hunyadi Péter ............................... Igen
Kuris István László ....................... Nem
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Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.szept.:25 15:18:21
Eredménye
Voks:
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Össz.:
Eredménye: Elutasítva
Határozat:

>0<Egyszerű szavazás
Szav%

Össz%

6
7
2

40,00%
46,67%
13,33%

40,00%
46,67%
13,33%

15

100.00%

100,00%

0
0

0,00%
0,00%

15

100.00%

Gyovai István polgármester:
A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elé utalja a válasz
vizsgálatát.
Kérdezi Halász Balázs képviselőt, hogy a földutak gréderezésére és fák nyesésére kapott választ
elfogadja-e?
Halász Balázs képviselő:
Bizonyos területeken megtörtént, a választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Korábbi hiányzók számára mondja a válaszokat. Kérdezi Nagy Róbert képviselőt, hogy a SPAR
áruház melletti gyalogátkelőhely javítására kapott választ elfogadja-e?
Nagy Róbert képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy az eldugult csapadékvíz elvezető rendszerek
tisztítására kapott választ elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja.
Gyovai István polgármester:
Néhány interpelláció fog történni. Ez azt jelenti, hogy a mai napon még kérdéseket tehetnek fel
a képviselők, amire természetesen választ is fognak kapni. Nagy valószínűséggel kevesen
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lesznek ebben a képviselő-testületben, akik ezeket a válaszokat elfogadják, bízik benne, hogy jó
néhányan.
Különálló interpelláció:1 Interpelláció 15:19:47
Hunyadi Péter képviselő:
A városháza felújítása közben a Halasmédia szerkesztősége, a mozi, a hivatal felső szintje
komolyan beázott, repedések keletkeztek. Ez az eset hogyan van dokumentálva, jegyzőkönyv,
fotó készült-e? A kivitelezővel kötött szerződés az ilyen esetekre kitér-e, mikor és hogyan,
milyen forrásból lesz kijavítva? A műszaki ellenőr szakszerű tevékenységével
megakadályozhatta volna-e az esetet? Kéri a fokozott figyelmet és a tájékoztatás megadását.
A Kiskunhalason alkalmazott kerékpártárolók nem alkalmasak sebességváltós kerékpárok
rögzítésére, mert a kialakításuk nem alkalmas erre. Kéri, hogy az ilyen típusú tárolók
alkalmazását szüntesse be a város. Sok és jó példa van olyan kerékpártárolókra, amelyek nem
veszélyeztetik a beállított kerékpárok szerkezetét. Kéri az intézkedést.
A Kisfaludy u. 68. és a szomszéd házal előtt lévő árok tisztítását kérték a lakók több ízben, ez a
mai napig nem történt meg. Intézkedést kérnek.
Ugyanitt a DÉMÁSZ-nak jelezték a fák gallyazását. Voltak kint, fotók is készültek, de több
hónapja nem történt semmi. Kéri, hogy a hivatal is sürgesse meg ezt az ügyet. Veszélyes ágak
vannak ott, szárazak és a kábeleket veszélyeztető ágak. Reagáltak rá, de tényleges intézkedés
nem történt.
Különálló interpelláció:2 Interpelláció 15:21:21
Halász Balázs képviselő:
Szeretné kérni, hogy a hivatal keresse meg a hulladékgazdálkodási kft.-t,s vizsgálják felül
azokat az önkormányzati ingatlanokat, ahol az előző lakó halmozott fel tartozást a
hulladékszállítóval szemben. Az történik, hogy az új lakónak számlázzák ki az előző lakó
elmaradását. Történt ez az egyik esetben, amikor huszonvalahányezer forintot folyamatosan
kiszámláznak neki. Az ingatlan igen, de az a lakó, aki a szerződést kötötte, ő nem.
A Dong-ér csatorna takarítását kérte már több hónappal ezelőtt. Akkor azt a választ kapta,
hogy a szegedi vízügy, aki átvette a kezelését a csatornának, majd gondoskodik róla.
Tarthatatlan az az állapot, ami ott van. Elpusztult állatoktól kezdve, babakocsi, PET palack,
minden megtalálható. Az 53-as főúttól a vasútig terjedő szakaszt különösen sújtja és az ott élők
nagyon panaszkodnak a tűrhetetlen állapot miatt.
A Hatöles utat kb. fél éves rendbe tették az olajosok, nagyon köszönik az arra lakók, de újra
rászorulna az útalap rendbetételére. A ránövő olajfaágak és bokrok miatt van olyan hely, ahol
annyira leszorulnak a járművek az útról, hogy szinte már a kerítés mellett mennek. Ezek
felnyesését szeretné kérni. Az ott lakók kérésére mondja ezt.
A Vári Szabó István Szakközépiskolánál a Kazinczy utca felől szünetben nagyon sok diák
dohányzik. Nem volna ezzel semmi gond, ha a csikket tudnák hova tenni. A dohányzás
végeztével be van borítva csikkel a terület, kivéve akik vízipipát szívnak, mert azok nem
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szennyezik a területet. Ezt is lehet látni. A lakók mondják, hogy borzalmas mi megy ott szünet
alatt.
Ugyanennél az iskolánál kérik az arra járók, hogy hasonlóan más oktatási intézményekhez,
rendőr segítse az iskolába járókat, mert hiába van zebra, az 53-as úton nem hajlandóak
megállani az autókat azért, hogy a csoportosan várakozó gyerekeket átengedjék a túloldalra.
Ez jól működik az alsóvárosi iskolánál, a Fazekas Mihály Általános Iskolánál, más egyéb
oktatási intézménynél, ahol segítik a rendőrök az átkelést.
Szeretné kérni a Vörösmarty utca útalappal ellátott szakaszának a rendbe tételét. Valamelyest
kellene kőzúzalék rá, a Városgazda Zrt.-nél még van készlet. Azt kéri, hogy ezt töltse fel.
Köszönetet szeretne mondani mindazért a munkáért, amit a Városgazda Zrt. végzett az elmúlt
napokban a Felsőöregszőlők, illetve a tejbegyűjtő állomás környékén.

Különálló interpelláció:3 Interpelláció 15:24:23
Váradi Krisztián képviselő:
Pár héttel ezelőtt volt a közös képviselőkkel, illetve a szemétszállítást végző szolgáltató
képviselőivel egy megbeszélés, ahol két ígéretet kaptak. Az egyik az volt, hogy a cég minden
egyes közös képviselőt felkeres és gyakorlatilag lépcsőházanként fognak egyeztetni arról,
hogyan és milyen módon lehet majd a jövőben megoldani a szolgáltatást. Tájékozódott a
kérdésben és nagyon sok helyen várják már, s azt jelezték, hogy még nem történt meg ez a
megkeresés. Ebben szeretne tájékoztatást kérni, hol tart ez a dolog, vannak-e már
megkeresések.
Ott szintén elhangzott egy olyan ígéret, hogy azokon a helyeken, ahol a lépcsőházba zárható
edényzetek találhatóak, addig nem térnek át arra a rendszerre, hogy nem viszik el a kukát,
kivéve, ha kiteszik, amíg ez az egyeztetés le nem zajlik. Azt hallották több helyről, hogyha nem
teszik ki, akkor tényleg nem viszik el. Az ígéret az volt, hogy marad minden a régiben, amíg meg
nem vizsgálják. Ki kell tenni az edényeket, csak akkor szállítják el. Több helyről kaptak ilyen
visszajelzést, ebben is szeretne egy tájékoztatást kérni, hogy áll ez a dolog.
Az egyik orvosi rendelő a tízemeletes aljában volt, amelynek a háziorvosi körzete az ottani
lakótelephez tartozik, ez az orvosi rendelő és a teljes praxis átköltözött a Székely utcába, így a
betegnek oda kell elmenniük, s többen jelezték, hogy oda most járdán nem lehet eljutni. Bem,
Bocskai, Bercsényi utca környékéről nem megközelíthető járdán, csak nagyon nagy kerülővel
lehet eljutni a Székely utcára. Kéri a megvizsgálását, hogy milyen módon lehetne a
gyalogosforgalmat az orvosi rendelő felé biztosítani úgy, hogy ne kelljen az úttesten gyalogolni.
Különálló interpelláció:4 Interpelláció 15:26:24
Jekő Attila képviselő:
Az Állomás utcán van egy zárószinti lakás, amit nem laknak, s a galambok teljesen elfoglalták
már ezt az erkélyt. Rengeteg galamb költözött be, s guánó telepek vannak, s a ház falán jön
lefelé. Azt hiszi, hogy ez közegészségügyileg kifogásolható. Ebben kér segítséget. Nem tudja,
hogy az ÁNTSZ felé kell a lakóknak jelezni, vagy mi az eljárás, de nagy problémát jelent az ott
lakók számára.
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A Mátyás tér-DÉMÁSZ sarkán a lakó-pihenő övezet táblát nem sokan látják, mert eléggé
benőtte a növényzet, a fák koronája. Emiatt nem is tartják be ott a szabályokat. Kérné a
vegetációs időszakban a fa ilyen jellegű nyesését.
Az Erdei téren, a középső betonozott részen van egy csatornalefolyó, aminek beszakadt a teteje,
s igen balesetveszélyes. Ennek a megvizsgálását és kijavítását kérné.
Különálló interpelláció:5 Interpelláció 15:27:38 Aradszky Lászlóné képviselő:
Tulajdonképpen ugyanabban a témában interpellál, amelyet az előbb elfogadott. Június 26-án
kérte a Sóstói földesutak karbantartását, amit július- augusztus hónapban el is végeztek, csak
hogy most szeptember végét írnak és tegnap, vagy tegnapelőtt járt kint, akkor némelyik utca
iszonyatos állapotban volt. Örül neki, hogy a Polgármester úr most már gépekkel, emberekkel
találkozott, akik talán javítani fognak rajta. Újfent kérné a Sóstói lakótelep földes utcáinak
folyamatos karbantartását, ezen belül az utakon kialakult nagyobb gödrök feltöltését. Különös
tekintettel az Iparszőlők útja, Epreskert utca elejére, valamint a Halászcsárda területén
kialakult kritikán aluli állapotokra. Ott tényleg annyira gödrös, hogy szinte lehetetlen autóval
közlekedni már.
Polgármester úr neki ígéretet tett a városközpontban felszedett kő zúzott kőként való
felhasználására. Ezeken az utcákon alig várják a zúzott követ.
A Cseresznyés utca és Sárgarigó utca kereszteződésében az úttest feltöltését kérik, a kialakult
gödör szinte járhatatlan.
Az Esze Tamás lakótelep I. háztömb előtti aszfalton fekvőrendőr elhelyezését kérik az ott lakók
a gyorsan hajtó autók miatt.
Szintén az Esze Tamás lakótelepen az I., III., VIII., IX. háztömbök előtt szilárd burkolatú,
legalább zúzottköves parkoló kialakítását kérik az ott élők. Évek óta várnak erre, javítást kér,
folyamatosan interpellált, semmilyen javulást nem vesznek észre. Esős időszakban a
kocsijukból bokáig érő sárban tudnak csak kiszállni.
A Felsőkistelek és Felsőszállás puszta földesútjainak folyamatos karbantartását kéri, s az útra
belógó fák és bokrok nyesését.
Gyovai István polgármester:
Napirend előtt több képviselő is megfogalmazta azt, hogy az elmúlt négy évben ez a
képviselő-testület milyen döntéseket hozott, illetve milyen szakmai döntések által milyen
pályázatokat nyertek, milyen fejlesztések, beruházások indultak és fejeződtek be ebben a
városban. Ő maga is úgy gondolja, hogy rendkívül nagy munkát végzett a képviselő-testület
többszörös mennyiségű testületi ülésen, mint egyébként szokásos. Szinte nem telt el hónap
rendkívüli ülés nélkül. Többszörös mennyiségű döntést hozott, mint a korábbi években
bármelyik képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy valamennyi döntés, amely a fejlesztéseket
szolgálta, s láthatóvá is váltak ezek, valamennyi döntés szakmai döntés volt. Ugyanakkor
valamennyi olyan téma, amely politikai alapon került erre a képviselő-testületi asztalra, váltott
ki olyanfajta vitákat, amelyek sokszor nemtelen viták voltak. Most szeptember végén, a
képviselő-testület végén felhívja a választók figyelmét arra, hogy a következő választás október
12-én lesz, minél többen, mindenki menjen el szavazni, azért hogy ez a város jól alakuljon a
következő években is. Mégegyszer felhívja a figyelmet, hogy szakmai döntésekre van szükség,
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szakmai képviselői hozzáállásra, nem pedig politikaira. Vegyék ezt figyelembe a választók,
mindenkinek jó egészséget kíván, a következő képviselő-testületnek pedig természetesen jó
munkát.
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülés
befejezettnek nyilvánítja.
Ülés befejezése 15:31:53

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Halász Balázs :)

(:Jerémiás Béláné:)
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