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és

ügyviteli

Fülöp Róbert polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Laskovicsné Terzics Edit és Vizkeleti Szabolcs Zsolt
képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy az osztós
előterjesztésként érkezett „Csólyospálos és Szank Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ
Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlása”című előterjesztést
13.napirendi pontként kívánja tárgyalni.
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Szavazás eredménye
#: 320
Száma: 15.07.27/0/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 14:35
Típusa: Nyílt
Határozat #1; Elfogadva
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320
NAPIRENDI JAVASLAT:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok gazdasági
társaságai- Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Halasi Városgazda
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.” címen folytatott
vizsgálat megállapításaira készített jegyzői intézkedési terv

Fülöp Róbert
polgármester

2. A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli szociális
támogatásáról szóló pályázat benyújtása

Fülöp Róbert
polgármester

3. A fogyatékos személyek otthona feladat ellátásának átadása a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak

Fülöp Róbert
polgármester

4. Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése
költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadása

Fülöp Róbert
polgármester

5. Pályázat beadásának engedélyezése a "Szociális
Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram Kertkultúra és
Kisállattartási Alprojektre"

Fülöp Róbert
polgármester

6. Kiskunhalas Város csatlakozása projektpartnerként a ROMINKO
projekthez valamint a YouthCompass projekthez

Fülöp Róbert
polgármester

7. Naperőmű üzemeltetési és energia értékesítési szerződések megkötéseFülöp Róbert
polgármester
8. Hozzájárulás pályázat benyújtásához

Fülöp Róbert
polgármester

9. Hozzájárulás ajtó beépítéséhez

Fülöp Róbert
polgármester

10. Kiskunhalas külterületén gázvezeték süllyesztése

Fülöp Róbert
polgármester

11. Kiskunhalas külterületén, a Felsőöregszőlők 0548/54.hrsz.-ú ingatlanFülöp Róbert
villamosítása
polgármester
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12. Kiskunhalas külterületén, a 0667/19 hrsz.-ú ingatlan villamosítása

Fülöp Róbert
polgármester

13. Csólyospálos és Szank Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ
Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlása

Fülöp Róbert
polgármester

-----Napirendi pont----1
1.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok gazdasági társaságai- Az
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő
gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Halasi Városgazda Beruházó,
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.” címen folytatott vizsgálat megállapításaira készített jegyzői
intézkedési terv
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Mivel rendkívüli ülésről van szó, így a bizottságok nem tudták az előterjesztéseket vizsgálni.
Igyekeznek összefoglalni minden előterjesztést, hogy mélyebben megismerhessék a képviselők
az adott témákat.
Alapvetően ÁSZ vizsgálat folyt a Városgazda Zrt.-nél és ennek az észrevételeire készített
intézkedési terv az, ami az előterjesztésben szerepel. Ez alapján lépésről-lépésre azoknak a
problémáknak a megoldására pontot tudnak tenni, amelyeket az ÁSZ feltárt. Egyiket sem tartja
különösebben komoly, vagy nehéz problémának. Ezek többnyire apróbb bürokratikus lépések,
amelyeket szükséges megtenniük.
-----Kérdések----Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Mivel ezt az ÁSZ vizsgálatot nem látják, csak azt pontokba szedve, hogy jelentős összegű,
számviteli politikát jelentő hiba. Nem lehetne, hogy az önkormányzati képviselők belelássanak
ebbe a jelentésbe?
Fülöp Róbert polgármester:
Szerinte ez nyilvános. Az ÁSZ honlapján fenn van, megtalálható a vizsgálat eredménye, el lehet
olvasni részletesen, hogy milyen megállapítások születtek.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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Szavazás eredménye
#: 321
Száma: 15.07.27/1/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 14:37
Típusa: Nyílt
Határozat #2; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
Kuris István László
Tapodi Attila
Váradi Krisztián

321

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
80.00 12
0.00
0
20.00
3
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2015.07.27/1/0/A/KT

189/2015. Kth.
Az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok gazdasági társaságai- Az önkormányzatok
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és
Vagyonkezelő Zrt.” címen folytatott vizsgálat megállapításaira készített jegyzői intézkedési terv
Határozat
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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a „ Az önkormányzatok
gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok
közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése Halasi
Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.„
folytatott vizsgálat
megállapításaira készített intézkedési tervet a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz.15.
Kristóf Andrea aljegyző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----2
2.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli szociális támogatásáról
szóló pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A pályázatot Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető készítette, aki
pillanatnyilag szabadságát tölti. Annyit tud elmondani az előterjesztésről, hogy a korábbi
években működő ÖNHIKI, MÜKI támogatások helyett most szétbontva fognak megjelenni azok
a támogatások az önkormányzatok számára, amelyek szociális alapon járnak és külön azok,
amelyek a működés során jelentkező kiadások támogatására szolgálnak. Nekik is külön kell
döntéseket hozniuk. Ez a mostani szólna a rendkívüli szociális támogatások pályázhatóságáról.
Ha elfogadják ezt a határozati javaslatot, akkor lesznek alkalmasak arra, hogy benyújtsanak
szociális alapú rendkívüli támogatásokat. Ezért lenne szükséges, hogy elfogadják ezt a
határozati javaslatot.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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Szavazás eredménye
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Száma: 2015.07.27/2/0/A/KT

190/2015. Kth.
A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli szociális támogatásáról szóló pályázat
benyújtása
Határozat

7

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint „a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására - ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra” című
pályázat alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalék
előirányzatára, a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli szociális támogatására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye,
megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----3

3.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A fogyatékos személyek otthona feladat ellátásának átadása a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központon keresztül,
illetve a Halasi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül több feladatot is ellát, így a
fogyatékos személyek otthonát is üzemelteti. Ezt az otthont 2012-től az állam feladata
üzemeltetni, azonban egy, a minisztériummal kötött megállapodás alapján az önkormányzat
fennhatósága alatt üzemel továbbra is az utóbbi években is. A felújítás kapcsán elkezdődött egy
kommunikáció a most a feladatért felelős Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, s
ebben a párbeszédben alakult ki az a lehetőség, amelyről most döntést kell hozniuk. Ez arról
szólna, hogy ezt az otthont átvenné a Magyar Állam, illetve a főigazgatóságon keresztül
működtetné a továbbiakban. A mostani döntésük arról szól, hogy egy szándéknyilatkozatot
kellene meghozniuk, amely alapján a holnapi kistérségi ülésen erről a kistérség tudna dönteni,
hogy kívánják-e átadni ezt az intézményt, funkciót a Magyar Államnak.
Látható az előterjesztésben egy támogatási, illetve forrásmegoszlási táblázat. Ezt annyiban
árnyalja a jelenlegi helyzet, hogy terhelheti az önkormányzatot valamennyi pluszköltség, mivel
az intézményben most nemcsak azt a feladatot látják el, amit az állam átvenne, hanem egyéb
funkcióknak is otthont ad. Ilyen szempontból érdemes lesz vizsgálni a kérdést. Azt gondolja,
hogy a szándéknyilatkozatot most érdemes elfogadniuk, aztán pedig a konkrét számok
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ismeretében a későbbiek során, amikor az átadás-átvétel már szerződés formájában kerülhet a
képviselő-testület asztalára, akkor meghozni az érdemi döntéseket.
Röviden ennyit tud elmondani erről az előterjesztésről, elég hosszú a határozati javaslat, több
pontról is szól.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Elég jól ismeri ennek a bentlakásos intézménynek a működését. Próbálja szakmai tényekkel
alátámasztani az előterjesztést. Azt gondolja, hogy ez a fogyatékos ágazat Kiskunhalas
városában teljesen átöleli az összes olyan ellátást, amit végeznek. Itt minden ellátás
összefonódik a másikkal, egymásnak segít, egymást támogatja. Kiemelni belőle egy feladatot
szakmailag teljesem megkérdőjelezhető és biztosan nem lenne hatékony a továbbiakban. Ők
letettek Polgármester úr asztalára az átadással várható kiadási és intézkedési tervet.
Számításaik szerint a várható 16 millió Ft megtakarítással szemben minimum 10-14 millió Ft
pluszkiadása lenne a városnak, ha kivenné ezt a bentlakásos intézményt a rendszerből. Előtte
még az SZSZK konyháján is egy 10 millió Ft-os hiány keletkezne, ami ott is egy-két fős dolgozói
létszámcsökkentést jelentene.
A másik probléma ezzel kapcsolatban, hogy a bentlakásos intézményben működő Támogató
Szolgálat, ami egy másik egységük, a bentlakásos intézmény helyiségeit használja. Ha átadják
az államnak, akkor kell neki találni egy másik telephelyet. Pár évvel ezelőtt próbáltak egy
pszichiátriai nappali intézményt, ami hasonló kaliberű igényeket támaszt, mint a Támogató
Szolgálat. Akkor egy 4-4,5 millió Ft-os akadálymentesítési árajánlatot kaptak a Szent Imre
utcai orvosi rendelő felújítása kapcsán. Ezt a szolgálatot elhelyezni még egy igen nagy feladat
lenne az önkormányzatnak. Igyekszik csak szakmai érveket felhozni. Azt gondolja, hogy ennek
nem politikai döntésnek kell lennie. Remélik, hogy az előterjesztés készítése sem tartalmaz
politikai indíttatást. Bízik benne, hogy a kiadások és az intézkedési tervezet arra ösztökéli majd
a testületet, hogy nem adják vissza a főigazgatóságnak. Azért sem, mert 2013-ban, amikor kint
volt a főigazgatóság két referense, az úr nevére nem emlékszik, de azóta már a főigazgatósági
vezeti, amikor végignézte az intézményt, bejárta, fényképeket készített, a következő
telefonbeszélgetésben azt mondta, hogy esze ágában sincs a főigazgatóságnak ezt az intézményt
átvenni. Nagyon kicsi, nagyon sok szolgálat van benne, nagyon jól működik és azóta is a
főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat is
példaértékűnek minősíti mindig a működésüket.
Farkas Dániel alpolgármester:
Azt gondolja, talán a legfontosabb, ha ez a mai döntés megszületik, hogy ez az intézmény
továbbra is itt maradjon ebben a városban. Mivel itt egy uniós pályázat volt és fenntartási
kötelezettség van, így ez a következő években biztosított.
Fontosnak tart kiemelni, hogy az elmúlt hónapokban látható volt, hogy a képviselő-testületben
attól függetlenül, hogy ki, hol helyezkedik el a politikai vonalzón, különböző dolgokban
egyetértettek. Mégpedig abban, hogy szükség van az uniós forrásokhoz önerőre, az utak
fejlesztésére, fürdőfejlesztésre. Azt is látták, hogy ezek mind-mind komoly önerőt fognak
igényelni. Egyértelmű, hogy vagy a bevételeiket növelik, vagy a kiadásaikat csökkentik. Inkább
itt ragadná meg az előterjesztés lényegét, hogy jelen pillanatban Kiskunhalason olyan feladatot
ellátni, ami állami feladat, az nem mondaná, hogy luxus, mert teljesen más kategóriáról
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beszélnek, de ezeket át kell gondolni. Biztosan van még számos ilyen terület. Arra kéri
Polgármester urat, mint a HTKT elnökét és a város polgármesterét, hogy ezeket vizsgálják felül
a következő években. A 16 millió Ft elég komoly tétel évente. Biztos, hogy meg fogja találni a
tárgyalások során azt a megoldást, amit Képviselő úrék összegyűjtöttek. Látta is ezeket a
számokat. Bízik benne, hogy ezen lehet majd még csökkenteni.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Csak, hogy árnyalja ezt a szomorú képet, amit Alpolgármester úr. A 16 millió Ft messze nem 16
millió Ft. Tárgyalt ma délelőtt a főigazgatóságon és a 2015-ös évre azért nem tudták a 35 főre
a finanszírozásukat megadni, mert 2014.december 28-án kapták meg a működési engedélyt 35
főre 27 főről. Ami azt jelentette, hogy jócskán lekéstek az augusztus 1-jei módosítás
időpontjáról. A gazdasági főosztályvezető megerősítette abban, hogy 2016-ra nagy
valószínűséggel a 35 fős finanszírozást tudják biztosítani az intézmény számára. Már csak azért
is, mert van egy olyan rendelete az Országgyűlésnek, hogy az uniós források felhasználásakor
kötelező befogadni a bővített helyeket és kötelező is finanszírozni is azokat. Ez plusz 10 millió
Ft normatívabevételt jelent 2016.évben. A 16 millió Ft-ból már 6 millió Ft-ot eredményez. 6
millió Ft-nál jócskán többe fog kerülni, ha szétszedik három-négy szolgáltatásukat. Arról nem
is beszél, hogy pénzügyről beszélnek egy szociális ellátás kapcsán, ami szerinte roppant
veszélyes és abszolút nem helyénvaló. Azok a bentlakók, nappali ellátottak, akik a Támogató
Szolgálatban részt vettek, találkozhattak és lehettek együtt a bentlakásos intézményben, vagy a
nappali intézményben együtt dolgoztak, ez a kapcsolat 2016.január 1-jével, ha átadják,
megszűnik. Szakmailag végképp elfogadhatatlan, hogy egy 20 éve működő intézmény, 20 éve ott
lévő ellátottjait szétválasztják, amikor a fogyatékos ellátás egyik alapköve az állandóság
biztosítása az ellátottaknak.
Farkas Dániel alpolgármester:
Arra van-e lehetőség, hogy ezek a különböző szolgáltatások, amelyek nem kerülnek átadásra, a
továbbiakban is itt működjenek?
Fülöp Róbert polgármester:
Alapvetően a mostani döntésük a többi szolgálatot nem érinti. A mostani döntésük
szándéknyilatkozat arról, hogy ezt a szegmensét az SZSZK-nak átadják az államnak, aki a
feladatért felelős. Azt gondolja, hogy önmagában a szándéknyilatkozattal nem tesznek olyan
visszavonhatatlan ígéretet, amely ha tényleg úgy alakul a helyzet, hogy másik irányba tereli a
testület gondolatait, hogy célszerű a városnak ezt tovább üzemeltetni, akkor ne lehetne
visszavonni. Azt gondolja, a jó döntés most az, ha elfogadják a szándéknyilatkozatot,
megvizsgálják a lehetőségeket és esetleg felteszik az asztalra azt a kérdéskört is, hogy a többi
szolgálat működése hogyan képzelhető el a továbbiakban, amennyiben átadják az intézményt.
Az a véleménye, hogy ezt el kell fogadni most, a tárgyalások elindulnak és ennek az eredményét
mindenképpen vissza kell hozniuk erre az asztalra. Erről a képviselő-testület értesülni fog, hogy
milyen megoldások, verziók azok, amelyeket egyáltalán el tud képzelni akár a városvezetés,
akár a főigazgatóság, akár a szakma. Ezek a verziók még kidolgozásra várnak. Ezzel csak
megnyitják az ajtót arra, hogy meg tudják vizsgálni ezeket a lehetőségeket.
Rostás László KVCNÖ elnök:
Kérdése is van ezzel kapcsolatosan általánosan. Tudható, hogy január 1-jétől a különböző
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szociális ellátóintézményeket, családsegítő, gyermekjóléti intézményeket hála istennek
egybevonják. Korábban kár volt szétválasztani őket, neki ez a véleménye. Nem kellett volna
ezzel kapcsolatosan az összes ilyen intézményt átgondolni és a törvény hatálybalépése után
foglalkozni ezzel a kérdéssel? Érdemesebb lenne egyszerre. Sokat beszélgettek arról a korábbi
években is, hogy a szociális ellátórendszerek működését át kell gondolni és hogyan lehetne
integrálni a különböző dolgokat, illetve önállósítani. Egy humán szakma egészen más, egy
szociális otthon működtetése egészen más ismereteket, irányítást igényel. Azt látja, az egészet
lehet, hogy jobb lenne jövőre átgondolni. Ezt nem tudja hogyan működik.
Jobban jár a város, ha átadja a feladatot, vagy nem?
Fülöp Róbert polgármester:
Az előterjesztésből kiolvasható. Ha a többi hatást nem nézik, amire Vizkeleti Szabolcs képviselő
rávilágított, akkor a 16 millió Ft tisztán, mint támogatás gyakorlatilag átkerül a kistérségi
társuláshoz, ahol felhasználják ennek az intézménynek az üzemeltetésére. Az intézmény több
funkciót is ellát. Vegytisztán nem lehet kimondani, hogy csupán ennyi megtakarítást fog
jelenteni. Erre ad lehetőséget a következő pár hónap, hogy megtalálják a valós számot és ez
alapján fognak tudni megfelelő döntést hozni.
Patocskai Tamás képviselő:
Polgármester úr válaszával maximálisan egyetért. Ha nem is 16 millió Ft megtakarítást fog
okozni, amit Alpolgármester úr mondott, de ha 1 millió Ft-ot hoz, akkor is csináljanak
profiltisztítást, mert az a város érdeke. Úgy néz ki, hogy ez az intézmény nem szűnik meg a
városban. Ha humánpolitikai, szociális ellátásról beszélnek, akkor a szakemberek meg fogjákj
találni egymással a hangot. Nem fogja azt veszélyeztetni, hogy ne tudjanak egymással
találkozni és a rászorultakat valamelyik intézményben megfelelően ellátni. Minden ilyen
lehetőséget, amit Alpolgármester úr is mondott, maximális támogatni fog, hogy vizsgálják meg.
Ami nem kötelező feladat, attól hogyan tudnak megszabadulni és ami kötelező önkormányzati
feladat, azt hogyan tudják magasabb színvonalon végezni.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 323
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191/2015. Kth.
A fogyatékos személyek otthona feladat ellátásának átadása a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságnak
Határozat
I.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz,
hogy a fogyatékos személyek otthona feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságnak át kívánja adni 2016. január 1-től.
Az átadási tárgyalások során a hatályos jogszabályok szerinti működéshez szükséges
alábbi ingó és ingatlan vagyonnal való rendelkezési prioritásokat kell figyelembe
venni:
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő a hatályos jogszabályok szerinti működéshez
szükséges – és már jelenleg is ahhoz biztosított – ingó és ingatlan vagyon a feladatot
ellátó vagyonkezelésébe kerüljön, amíg az a fogyatékos személyek otthona
feladatellátását végzi.
2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő a hatályos jogszabályok szerinti működéshez
szükséges – és már jelenleg is ahhoz biztosított – ingó és ingatlan vagyon
értékbecsült áron a feladatot ellátónak értékesítésre kerüljön.
3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő a hatályos jogszabályok szerinti működéshez
szükséges – és már jelenleg is ahhoz biztosított – ingó és ingatlan vagyon
értékbecsült áron azonos értékű (akár értékegyeztetés útján) állami ingatlan
csereügylettel a feladatot ellátóhoz kerüljön.
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II.

III.

IV.

Az átadási tárgyalások során figyelemmel kell lenni arra, hogy az átadás következtében
pályázati kötelezettség, illetve szankció sem Kiskunhalas Város Önkormányzatát, sem a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulást nem terhelheti.
Az átadás utáni működtetés az önkormányzatnak működési hozzájárulási
kötelezettséget ne eredményezzen sem közvetlen sem közvetett módon.
A feladatot ellátó jelenlegi humán erőforrás állomány, amennyiben jogszabály másként
nem rendelkezik továbbra is foglalkoztatásra kerüljön a feladatot átvevőnél.
A 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs utca 7. szám alatti telephelyen bejegyzett egyéb szociális
feladatok (kivéve szociális foglalkoztatás) folyamatos működőképességét Kiskunhalas
Város Önkormányzatának biztosítania kell. A fogyatékos személyek otthona
ellátottainak szociális foglalkoztatásban való részvétele az átvevő hatásköre legyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdéséhez
szükséges dokumentumok aláírására és a tárgyalások lefolytatására azzal, hogy a
tárgyalások eredményeként létrejövő feltételek ismeretében a Képviselő-testület dönt a
tényleges átadásról és a végleges feltételekről.
A Képviselő-testület felkéri a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát,
hogy jelen határozattal összhangban lévő szándéknyilatkozatról döntsön.

Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HTKT Szociális Szolgáltató Központ, Nyúl u. 5-7.
Határidő:
Felelős:

4.

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----4
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon
meghatározott lakbéren történő bérbeadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez a típusú előterjesztés pár hónap elteltével rendszeresen előkerül. Itt most egy lakásról van
szó. Arról szól, hogy a lakásokat nem szociális alapon, hanem egyfajta piaci alapon próbálják
meg kihelyezni a piacra. Lenne egy újabb lakás, amit a Városgazda Zrt. szeretne ilyen módon
értékesíteni.
Azt gondolja, hogy önmagában az előterjesztés és a határozati javaslat ismerős. Ami
újdonságot tartalmaz, az maga a lakás. Ez viszonylag könnyedén áttekinthető.
-----Kérdések-----
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Patocskai Tamás képviselő:
Ahogy említette, nem először találkoznak ilyen előterjesztéssel. Nagy lendülettel nyitotta meg
az előterjesztést és ő is csodálkozva látta, hogy csak egy lakásról van szó és ezzel kell nekik
foglalkozni. Volna egy javaslata, hogy az ilyen, s az ezt követő napirendi pontban is lesz egy
ajtóáthelyezés, nem biztos, hogy nekik a képviselő-testület elé kellene hozniuk, hanem utalják át
az SZMSZ-ükben a gazdasági, vagy a pénzügyi bizottságuk elé. Kapott már olyan megjegyzést,
hogy mindennel foglalkoznak, csak a lényeggel nem.
Támogatni fogja, cél, hogy újítsák fel a szociális lakásokat, adják oda piaci alapon, működjön a
rendszer. Kérése, s ha lehetne, akkor tekintsék át ezt az elbírálási rendszert és ne hozzák ide.
Fülöp Róbert polgármester:
Alapvetően ezeket a testület szokta eldönteni. Önkormányzati vagyont érintő döntés, azért kell
testület előtt tárgyalni. Az egyéb apróbb döntések nem feltétlenül kerültek volna most sem a
testület asztalára, csupán amiatt, hogy nem tudnak bizottságot tartani. Emiatt ilyen hosszú,
tizenhárom előterjesztéses a mai testületi ülésük. Vannak benne valóban olyan pontok,
amelyekkel hagyományosan a testület valóban nem foglalkozik. Egy ajtóáthelyezéssel a
szakbizottság szokott bíbelődni, de a nyári szünetre való tekintettel hozták be a testület elé a
döntést.
-----Hozzászólások----Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Rövid lesz. Fél évvel ezelőtt Molnár Ferenc igazgató úr azt mondta az első csomagnál, nem az
a cél, hogy a szociális bérlakásokból elvegyenek és bérletre jelöljék ki őket későbbi
haszonszerzés céljából. Azóta szinte majdnem minden önkormányzati ülésen van egy ilyen
előterjesztés, egy szociális bérlakást vesznek ki a rendszerből. Nem tudja hol fognak azok az
emberek lakni, akik nem tudják kifizetni ezeket a bérleti díjakat.
Fülöp Róbert polgármester:
Ezzel a lakással is az a baj, hogy ez egy távhős lakás, aminek igen magas a rezsije. Szociális
alapon ki lehet helyezni, hogy alacsony a bérleti díj, de az üzemeltetési költségek annyira
magasak, hogy bármennyire szeretnék ezt szociális lakásnak hívni, nem tud az lenni. Ilyen
szempontból kerülhetett ez eléjük és emiatt lehet az, hogy piaci alapúra lett javasolva a
testületnek.
Egyéb hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 324
Száma: 15.07.27/4/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 14:59
Típusa: Nyílt
Határozat #5; Elfogadva
Minősített
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192/2015. Kth.
Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott
lakbéren történő bérbeadása
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott
lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlant:
SORSZÁ
M

1.

LAKCIM

Kuruc v. tere
44. i. 6.

m2

62

SZOBASZÁ
M

KOMFORT- LAKSÁSOK
FOKOZAT ÁLLAPOTA
Összkomfort Panel,
os
Lakótelepi

2

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

15

Költség alapon
számolt lakbér
minimum Ft/hó
26 390 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----5
5.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend
tárgya:
Támogatás
beadásának
engedélyezése
a
"Szociális
Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram Kertkultúra és Kisállattartási Alprojektre"
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
A program alapvető célja az, hogy a célcsoport számára ne csak valamiféle konkrét, egyszeri
segítséget nyújtsanak, hanem a segítségnyújtással egyidejűleg a háztáji gazdálkodás,
állattenyésztés és kertgazdálkodás tudását is terjesszék. Szűcs Csaba alpolgármester úr
kezdeményezett tárgyalásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi
Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkárságával. Ott nyílt az a lehetőség, hogy
családokat tudnak részesíteni 30 ezer Ft/család támogatásban azért, hogy elinduljanak ezen az
úton. Ez nemcsak egy egyszerű támogatás, hanem támogató folyamatok is társulnak ehhez a
programhoz. Szakembereket is igénybevesznek, akik minimum 20 óra ezzel kapcsolatos
tájékoztató előadásokat tartanak a programra kiválasztott személyeknek. A program
mentorálva lesz végig, illetve Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával
szeretnék ezt a programot lebonyolítani.
Ahogy előbb említette, folyamatban vannak a tárgyalások az államtitkársággal. Ennek
eredményeképp az előterjesztés megszületése óta változott a helyzet. Módosítani kívánnák a
határozati javaslatot. Nem pályázatot, hanem támogatási kérelmet kívánnak benyújtani. A
Polgármester urat nem a pályázat, hanem a támogatási kérelem beadására hatalmazná fel a
képviselő-testület. Ennyiben módosítaná a határozati javaslatot. Az együttműködési
megállapodásban is természetesen azok a részek, ahol pályázat beadása van, az támogatási
kérelemre módosul.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Rostás László KVCNÖ elnök:
Akkor nekik is módosítaniuk kell. Nekik el kellett fogadni. Tudomásul veszik, hogy kérelem, nem
pályázat. Ha jól tudja, 27 család fog ehhez a támogatáshoz jutni, amennyiben jóváhagyják.
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Korábban nekik már fel lett ajánlva. Azért nem fogadta el, mert kevésnek tartotta. Maga
koordinátor 250 ezer Ft-ot kapott volna ezért az egészért, mert koordinálja. Itt van-e olyan
benne? Tavalyelőtt jött és azt kérte, hogy több legyen. Tárgyaltak róla és utána elmaradt a
tárgyalás. Nem tudja, hogy ki fogja ezt koordinálni. Nem az ő és az önkormányzat részéről,
hanem a programban van ilyen a minisztériumban, hogy aki a településeken koordinálja a
családokat, az elég magas összeget kap, hogy papírmunka nélkül bármit csinál. Erről van-e
információ?
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
Ahogy az előbb említette, ez a program nemcsak anyagi hozzájárulás a célcsoport helyzetének
javítására, hanem támogató folyamatok is kísérik. Kétféle ilyen van. Van egy mezőgazdasági
szakértő, aki 20 óra előadást fog tartani a háztartási gazdálkodásról. Ez bruttó 100 ezer Ft ez a
20 óra. Azt gondolja, hogy ez nem számít extrém magasnak. Van egy mentor, aki ezt a 3-4
hónapos folyamatot, illetve a pályázat megvalósításával kapcsolatos dolgokat, beszerzést és
minden más ezzel kapcsolatos tevékenységet ő is bruttó 100 ezer Ft-ért csinálja.
Egyébiránt a támogatás az előterjesztésben leírtak szerint megy. Kétszer bruttó 100 ezer Ft-ról
van szó a 3-4 hónapos projekt esetében.
Rostás László KVCNÖ elnök:
Elnézést kér, nem erre gondolt. Korábban volt, aki jött ide ajánlani ezt a programot. Nem az
oktatás és aki végigkíséri, nem erre volt kíváncsi. Ezen felül még volt. Kérdezte Szűcs Csaba
alpolgármester urat és jegyző asszonyt, aki azt mondta, hogy nincs ilyen.
Aki tanít és koordinálja az egészet, a szakember, az természetesen megvan. Ezen felül volt olyan
kérdés, jött le még tavaly előtt, hogy még 250 ezer Ft-ot kapna az az ember, aki lehozza a
programot.
Fülöp Róbert polgármester:
Nincs ilyen. Azon felül, ami itt elhangzott, nem vesz más részt fizetett módon a projektekben az ő
tudomásuk szerint.
Patocskai Tamás képviselő:
Rendben van, 27 családot indítsanak el valamilyen irányba. 30 családot? Meg nem tudják
mennyi. Indítsák el, próbálják meg, az önkormányzatnak úgy néz ki, hogy nem kerül pénzbe.
Van egy óriási aggálya, hogy ebben az országban már több hasonló program történt. Mi lett a
vége? Levágták az állatokat, amit kaptak, eltűntek az eszközök, s nem érte el a célját. Amiről
döntenek, az is az ő pénzük valahol, központi, állami, adózott pénz. Most az alpolgármester
úrra néz nagyon erősen, ők már erről beszéltek, hogy minden olyan támogatást megadnak és
támogatnak, ami előrébb viszi a dolgot. Meg fogja szavazni ezt az előterjesztést, hogy
támogatás iránti kérelmet adjon be a Polgármester úr. Bízva abban, hogy ennek lesz
eredménye és legyen. Neki ez a véleménye és köszöni, hogy elmondhatta.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Megpróbálja nagyon gyorsan összefoglalni az egészet. Tudni kell, hogy ez egy lezárt pályázat
volt, ez tavaly került kiírásra. Két hónappal ezelőtt, amikor helyettes államtitkár asszonnyal
más ügyekben folytattak tárgyalásokat, ő említette nekik ezt a pályázati lehetőséget, hogy volt
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ez, s emellett még jó pár. A pályázati keretből maradt bent valamennyi összeg. Akkor lett egy
felajánlás az államtitkárság részéről, hogy hivatalos levéllel keressék meg őket. Mivel maradt
bent pénz, ezért egy 1,2 millió Ft-os összeggel tudják őket támogatni. Úgy van vele, teljesen
mindegy, hogy 10 ezer Ft-ról, vagy 100 millió Ft-ról beszélgetnek. Ha lehetőség nyílik rá, s szó
szerint ezüst tálcán kínálják oda a pénzt, csak meg kell keresni egy hivatalos levélben, azt
gondolja, nagyon nem jól végeznék a dolgukat, ha bármekkora összeget is bent hagynának, ha
már felajánlják.
A levágott állatokkal kapcsolatosan annyit mondana minden rossz szándék nélkül, hogy egyszer
minden állatnak az a sorsa, hogy levágják, akár sertés, akár csirke. Még nem látott olyat, hogy
50 évig élt egy disznó. Elsősorban sertésekben és csirkékben kell gondolkodniuk. Ha
sertésekről beszélnek, nem arról van szó, hogy 100-150 kg-os disznót egy család fog kapni,
hogy nevelje. Erről beszéltek is Osztályvezető úrral. Abban gondolkodnak, hogyha egy 30-40
kg-os disznót kap, akkor ennek a programnak az átfutási ideje 3 hónap, s ebben a 30 ezer Ft-os
keretösszegben a kisállaton kívül a takarmány is bele fog férni. Mire a program letelik, s ennek
a három hónapos ciklusnak meg kell lennie, úgy gondolja, hogy a program is teljesülni fog és
az állat is nagyobb lesz. Azt gondolja, hogy mindennek meg fognak felelni. Biztos, hogy a végén
jó töltött káposzta és hurka, kolbász lesz belőle. Egyébként ez a sorsa.
Azért is kéri a képviselő-testületet, ha már ezt felajánlották, hiszen most ősszel véleménye
szerint nagyon szoros kapcsolatban lesznek az EMMI államtitkárságával, főleg a helyettes
államtitkár asszonnyal. Ősszel egy csomó tanodaprogram ki fog jönni, amire már most
készülnek. Mindenféleképpen rá fognak pályázni a tanodákra, sőt nem is egyre.
Ami szintén fontos lesz a halasiak számára, amelyek jövő év első negyedévében fognak
megjelenni, a teleprehabilitációs programok. Ezek a programok és a tanoda programok az
elmúlt években is voltak. Azt mondja, hogy most már nem szabad kihagyni őket. Ezt is mondta,
hogy ne azt nézzék, hogy a cigányokra. Ha ők nem veszik igénybe Halason, igénybe fogja venni
a megye más települése. Úgy gondolja, hogy Halasnak nem szabad ebből kimaradnia. Ha adott
és Halas részt vehet benne, s minden feltételnek megfelelnek, akkor mindenféleképpen vegyék
ezeket igénybe, ne más vigye el helyettük.
Patocskai Tamás képviselő:
Alpolgármester úr ironikusan megjegyezte, hogy le kell vágni, vette a lapot, logikus. Ha csak
odáig jutnak el, hogy levágják a kiscsirkét, amiből tyúk lenne és tojná a tojást és keltetni, a
disznó pedig megnőne és szaporodna. Ott a következő probléma, hogy eljutnak-e idáig
egyáltalán. Ha tényleg szaporodna és azt szeretnék, hogy ezek a családok önellátók legyenek és
a fenntartásukhoz hozzájárulnak valami munkával, akkor a következő évben ugyanott vannak,
hogy ezeknek a szaporulatoknak kell takarmány. Tudja, hogy ez lenne a végső cél. Reméli, hogy
lesz oktatás is ezen a téren, odafigyelés, hogy ezt próbálják elérni, hogy önellátóvá váljon
néhány család. Ezt a lehetőséget ki kell használniuk szerinte is. Ne úgy állítsák be, hogy felnő és
levágják. Ennyi a program? Akkor vegyenek lisztet, vagy konzervet, ami el is áll és osszák ki,
aztán nincs vele baj. Oda fognak jutni, hogy felették ezt a támogatást és nem léptek előre.
Szerinte nem ez a célja ennek a támogatási lehetőségnek, hanem hogy valamire megtanítsák az
embereket, akiket meg kell tanítani, hogy tüzet gyújtsanak. Találkozik olyannal is, aki nem tud
kint a határban tüzet gyújtani. Sajnos elég baj az. Ez egy mellékág. Ha ebben egyetértenek,
akkor igen. Ebben értsenek egyet, hogy ez lenne a cél, nem az, hogy felnő és levágják. Persze,
hogy levágják.
Fülöp Róbert polgármester:
Valaki sajnos tud tüzet gyújtani itt a közelben.
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Vincze Attila képviselő:
Ebben a napirendi pontban Alpolgármester úrral ért egyet. Igenis támogatni kell ezt az
előterjesztést, sőt hiányérzete van. Megragadta a figyelmét az a kijelentés, hogy
maradványpályázat. Ez már tavalyi pályázat. Valaki hibázhatott, hogy ebben nem vettek részt
ideje korán, amikor kiírásra került. Figyelni kellene mindenképpen ezeket a pályázatokat. Ha
száz ilyen pályázatra van lehetőség, akkor százra pályázni. Ha száz disznóra, akkor annyira.
Ha száz családot támogatni, akkor annyit. Az más, amiben pedig a Képviselő úrral ért egyet,
hogy felügyelni, szabályozni kell és próbálni mederben tartani ezeket a dolgokat.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Azt gondolja, hogy azzal egyet tudnak érteni, s szerinte ezzel Patocskai képviselő is egyet tud
érteni, hogy az elmúlt hónapokban arra törekedtek, hogy valami maradandót próbáljanak
teremteni. Nemcsak egy két-három hónapos dologról van szó. Nem állítja, hogy mind a
harminc család állattenyésztésbe fog. Ha az egyharmadát rávették arra, hogy a program végén
továbbtenyéssze azokat a disznókat és legyenek kismalacai, vigye ezt tovább, valamekkora
rálátása Képviselő úrnak is van a cigány társadalomra, egyszerre nagy eredményeket nagyon
nehéz elérni. Kis, apró lépésekkel mennek szépen előre. Az a lényeg véleménye szerint, hogy jó
úton haladjanak. Ha jó úton haladnak, az hogy tyúklépésekkel haladnak, egy dolog. Nekik több
idő kell, mint a magyar társadalomnak. Azt gondolja, hogy ezt nem is kell külön ecsetelni. Ezek
a törekvések, s ezzel Képviselő úr is egyetértett, hogy ezek jók. Ők azért vannak, hogy ott
legyenek a hátuk mögött. Mindenféleképpen fogják őket segíteni, de arra kéri a
képviselő-testületet, hogy ne rögtön a legrosszabbra gondoljon és ne rögtön a negatív dolgokra
gondoljon. Próbáljanak meg együtt örülni azoknak a dolgoknak, azoknak a lehetőségeknek,
amelyeket egyébként a város igénybe tud venni.
Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő:
A lényeget már Alpolgármester úr elmondta, amit ő is szeretett volna, hogy a programban
tanácsadás és tájékoztatók is benne vannak és valahol el kell indulni. Ha meg sem próbálják,
akkor nem is történik semmi. Nagyon örül ennek a kezdeményezésnek.
Hunyadi Péter képviselő:
Csak egy pozitív példát szeretne mondani, hogy mindenféle program és támogatás nélkül
előfordul, hogy a semmiből kinő egy disznóól, egy kis gazdaság. Tudnak erre példát. Szeretné,
ha akik ezt megtették a Sáros utcában például, ahol több család is, hogy mindenféle program és
támogatás nélkül ilyen született. Nagyon örül ennek és rendkívüli módon pozitívnak találja. Ott
valóban gazdálkodás folyik egyébként. Nem úgy, hogy van egy csirke, s gyorsan hipp-hopp
vágják le, hanem kiscsirkék is vannak, a disznónál arra törekednek, hogy kismalac legyen, s
komoly gazdálkodás indult be. Szeretné, de nem tudja, hogy ez a program a meglévőket tudja-e
majd támogatni? Ezt a tevékenységet is valamilyen módon kellene segíteni. Ha jó példa van,
rosszat is mond. Előfordult, hogy egy illető, lehet hogy pont ugyanaz, akiről beszélnek, nyáron
gyűjtögette a fát. Körberöhögték szegényt, lehet, hogy éppen a sajátjai, hogy tikkasztó
melegben minek fagyűjtéssel foglalkozni. Amikor oda került a sor, akik kinevették, azok kaptak
jó kis akácfát, neki pedig volt, s nem kapott. Kicsit sérelmezte, hogy van ez. Nyáron dolgozott,
gyűjtögetett, más aki nem tette ezt, az kapott. Két dolog és ugyanarról beszélnek. Nagyon
szeretné, ha az ilyen emberek érdekében is szólhatna. Ezért kért szót, mert igenis léteznek
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pozitív példák. Ezt a pozitív hozzáállást véleménye szerint a városnak tudatosan meg kellene
támogatni. Biztos benne, hogy ebben egyetértenek. Aki önerőből nekiáll, rászánja magát, az se
érezze úgy, hogy aki a két kezével csak malmozott, az jobban jár, mint aki igyekezett egyről a
kettőre.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Szakmai füllel hallgatva, nincs olyan, hogy cigány társadalom és magyar társadalom,
Magyarországnak egy társadalma van, amiben cigány kisebbség él. Azt gondolja, hogy a
magyar társadalomnak kutya kötelessége minden apró tyúklépésben támogatni ezt a
kisebbséget ahhoz, hogy a felzárkózásukat elősegítsék. Hajrá, minél több ilyen akciót.
Rostás László KVCNÖ elnök:
Nem olyan nagy monumentális támogatás, kb. 1 millió Ft-ba kerül az egész. Nem egy olyan
óriási dolog. Nem is hinné, hogy van olyan képviselő, aki azt mondaná, hogy ne támogassák ezt
az elképzelést. Meg lesz a módja annak, hogy a Csaba hogy válassza ki a résztvevőket ebbe. Ott
van két ember, aki majd koordinálja az egészet. Amit Patocskai képviselő mond, hogy legyen
neki értéke, azért 100 %-os értéket senkitől ne várjanak el, mert nem biztos, hogy mind a
harminc ember maradéktalanul fogja teljesíteni.
Itt az a nehéz dolog, hogy lesznek ezek az emberek kiválasztva. Ez a legnehezebb feladat, nem
az, hogy kapnak támogatást, vagy nem kapnak, hanem hogy a kiválasztott személyek hogyan
kerülnek sorra. Ez mindenféleképp a csapat dolgát nehezíti majd meg. Ezek olyan dolgok, hogy
figyelembe kell venni és támogatni kell az ilyen törekvéseket. Reméli, hogy nagyobb volumenű
támogatások is jönnek majd ezekhez az emberekhez, mert ez nagyon csepp a tengerben.
Szerinte ne vitatkozzon azon senki, hogy kell támogatni, vagy nem.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
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193/2015. Kth.
Támogatás beadásának engedélyezése a "Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram
Kertkultúra és Kisállattartási Alprojektre"
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a "Szociális
Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram Kertkultúra és Kisállattartási Alprojektre", mely
önerőt nem igényel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a támogatási kérelem benyújtására és
arra, hogy a lebonyolításra a melléklet szerint kössön együttműködési megállapodást
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Rostás László elnök, Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Tó u. 36.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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-----Napirendi pont----6
6.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város csatlakozása projektpartnerként a ROMINKO
projekthez, valamint a YouthCompass projekthez
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
Uniós pályázati forrásokat céloznának meg ezzel a pályázattal. Nem ők a pályázók, ők
projektpartnerek. Zömmel roma származású célcsoportja van ennek a pályázatnak is. Egy
olyan saját, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket támogató modellt próbálnak innovációs
transzferprojekt keretében átvenni, amitől azt remélik, hogy a célcsoport munkaerő piacon való
elhelyezkedése könnyebb lesz ennek az átvételétől, illetve az alkalmazásától. A projekt
előfinanszírozott, 100 %-os támogatottságú, tehát önkormányzati forrást nem vesz igénybe.
-----Kérdések----Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Vagy ő látja rosszul, de száz szálon kötődik az előző előterjesztésükhöz. Ott is ezek a
programok.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez nagy uniós pályázat, az pedig hazai finanszírozású részben, vagy teljes egészében. Ez teljes
egészében uniós.
Patocskai Tamás képviselő:
Miért kell ez nekik? Le van írva, hogy azért, mert közvetlen kapcsolatban van az önkormányzat
a célcsoporttal. Ezért van szükség rá? Civil szervezet is pályázhat erre a programra. Miért kell
nekik ebbe belelépni? Nélkülük nem menne ez a dolog?
Fülöp Róbert polgármester:
Szerinte ebben vesz részt egyesület is. Több partner is. Volt már ilyen pályázat korábban, ami
megvalósult. Partnerként abban is részt vettek. Abban részt vett egy egyesület is, s az
önkormányzat is. Kellenek hozzá olyan szálak is, amelyek nemcsak egyesületiek, hanem mint
hivatalos szerve az államnak, részt vesz a programban. Többnyire ezek a lábak is szükségesek
ahhoz, hogy egy-egy programot végre tudjanak hajtani.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
Ezen a területen a pályázati célcsoporttal a legösszetettebb és legsokrétűbb kapcsolata azt
gondolja, hogy az önkormányzatnak van. A roma társadalmat érintő programokat indítanak be.
Ezen a területen dolgozó civil szervezetek érintőlegesen vannak, de azt gondolja, hogy
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legösszetettebb, legsokoldalúbb és legintenzívebb kapcsolat ezzel a célcsoporttal a cigány
nemzetiségi önkormányzatnak, illetve az önkormányzatnak van, legfőképp az intézményeivel.
Azt gondolja, hogy ezért szükséges ebbe a pályázatba a pályázat sikeres lebonyolítására. Hogy
ténylegesen haszna legyen ennek a pályázatnak Kiskunhalason, szükséges az önkormányzat
részvétele.
Rostás László KVCNÖ elnök:
Szeretné tisztázni. Ez a pályázat a cigány önkormányzatot nem érinti?
Különböző partnereket keres ez a szervezet, s többek között volt az Esély Módszertani Központ
is a partnere. Tavaly Németországban és itt-ott képezték ki a főiskolát végzett cigánygyerekeket,
hogy a kompetenciamérést hogyan kell csinálni. Különböző civilszervezetek csatlakoznak
ehhez. Ebben a városi önkormányzat egy partner gyakorlatilag. Egyébként jól lehet
együttműködni ezekkel az emberekkel. Nem igényel hozzá támogatást senkinek, sem az
önkormányzat, sem a civil szervezet részéről. Bepályázik ez a civilszervezet az Európai Unió
forrásaira és ehhez keres partnereket.
-----Hozzászólások----Szűcs Csaba alpolgármester:
Tényleg összefügg az előző napirend a mostanival. Ha azt veszik alapul, hogy ismételten van
egy EU-s pályázat, amelyen részt vesz az önkormányzat, ami az önkormányzatnak egy
forintjába nem kerül, viszont valamilyen szinten a cigányügyet elősegíti. Ha ezzel egy kis
eredményt is el tudnak érni, akkor kérdezi: Miért ne? Ebből az önkormányzat és a város megint
csak jól tud kijönni. Azt mondják egy év után, hogy x eredményt el tudtak érni, s úgy tudtak
eredményt elérni, hogy a város kasszáját egy forinttal sem rövidítette meg.
Azt mondja, hogy az ilyenfajta pályázatokat és teljesen függetlenül attól, hogy mekkora
hozadéka lesz, ezeken részt kell venniük mindenféleképpen. Csak hozadéka lehet. Azon már
lehet vitatkozni, hogy mekkora, de hozadéka lesz. Ha a közeljövőben is lesznek ilyen
pályázatok, vagy ehhez hasonlóak, vagy romaüggyel kapcsolatos dolgok, amelyekről lássák be,
hogy 100 %-os támogatásúak általában, nagyon kár lenne, ha nem vennék igénybe.
Patocskai Tamás képviselő:
A kérdésére adott választ és Alpolgármester úr hozzászólását azért nem tudja elfogadni, mert
ez a program működhet önkormányzat nélkül is. Minek vesznek a nyakukba egy olyan dolgot,
ami megvalósítható a városban a civil szerveteken keresztül is és cigány önkormányzat azokkal
kapcsolatban is meg tudja csinálni ennek a programnak a céljait. A Humánerőforrásért
Egyesület Dél-alföldi Régió kiskunhalasi bejegyzéssel van. Az más kérdés, hogy 2009-es a
legutóbbi bejegyzése, hogy milyen tevékenységben és projektben vettek részt. Több, mint öt éve
nem tudja, hogy ez az egyesület mit csinál, de ide beírják, hogy ő is részt vesz ebben a
programban. Hogy előzőleg milyen programot hajtott végre, arra Rostás László tett célzást.
Adják oda nekik ezt, hagyják meg nekik ezt a lehetőséget, dolgozzanak és fogjanak össze a
cigány önkormányzattal, s valósítsák meg ezt a programot. Ha ez nem kerül semmibe az
önkormányzatnak, az egy dolog. Minek vesznek megint a nyakukba olyan dolgot, ami nélkülük
is meg tud valósulni. Ezt nem érti. Nincs épp elég baja az önkormányzatnak? Leterhelt az
apparátusa, erre is oda kell majd előbb-utóbb figyelni. Ezzel is el kell számolni. Ki fogja ezeket
megcsinálni? Kell ez nekik, A cél, a végeredmény az kell, azzal nem vitatkozik. Bármi lesz
belőle, ha kis pozitív dolog jön ki belőle, legyen.
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Óvná az önkormányzatot, hogy olyan dolgokba is belefolyjanak, amibe nem találta, hogy más
magyarországi önkormányzat rajtuk kívül jelentkezett volna, ha jól tudja. Ők lennének a
precedens, aki ebbe belép valamilyen oknál fogva. Nem érti, hogy mire van szükség, hisz
máshol is működik már ez a dolog és önkormányzatok nincsenek benne. Ő ezt a pályázatot így
nem fogja tudni támogatni, mert nem ért vele egyet.
Farkas Dániel alpolgármester:
Ő is megnézte ezt az egyesületet, bár nem ismeri őket, de a bíróság honlapján érhető el
beszámolójuk. Most már ebben az új civil környezetben elég jól nyomon követhető a szervezetek
élete. Akik időben benyújtják ezt az újfajta beszámolót, ott azért valószínűleg rendben
találhatóak a dolgok. Nyilván nincs mindig garancia. Úgy gondolja, hogy ezeknél a
pályázatoknál előnyt jelent az, ha az önkormányzat részt vesz. Olyan hatalmas nagy terhet nem
vesznek a vállukra és ha ezt a dolgot ennyivel tudják támogatni, akkor szerinte mindenki
elmondta, hogy egy támogatható célról van szó, akkor azt mondja, hogy vegyenek részt benne
ilyen szinten.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ő is azt gondolja, elképzelhető, hogy nincs túl
sok önkormányzat, aki részt vesz ilyenekben, de valamit meg kell érteni, hogy minden úgy
kezdődik, hogy egyszer valaki először megcsinálja. Aztán majd lehet, hogy jönnek a többiek és
ők is részt vesznek ebben. Remélik, hogy ez egy jó példa lesz, amennyiben elfogadja a
képviselő-testület, hogy részt vegyenek a programban és nyer is a pályázat. Utána pályázatok
tömkelegét fogják beadni utánuk, a többi önkormányzat, ők lesznek a mintaprojekt. Ő ebben
bízik és javasolja a testület tagjainak, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 326
Száma: 15.07.27/6/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 15:28
Típusa: Nyílt
Határozat #7; Elfogadva
Minősített
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194/2015. Kth.
Kiskunhalas Város csatlakozása projektpartnerként a ROMINKO projekthez valamint a
YouthCompass projekthez
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata partnerként részt kíván venni az ERASMUS+ ROMINKO
és YouthCompass” projektekben. Kiskunhalas Város részéről a projektrészvétel 2015. évben
többletforrás biztosítást nem igényel. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a projektpartneri megállapodást írja alá, gondoskodjon a programok
maradéktalan előkészítéséről és lebonyolításáról, továbbá a soron következő
előirányzat-módosításkor a költségvetésbe történő beépítésről.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----7
7.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Naperőmű üzemeltetési és energia értékesítési szerződések megkötése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Tóth Péter főépítész készítette, aki egyéb elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni, így röviden
összefoglalja, amit erről a programról tudni lehet. Az önkormányzat beadott pályázatot,
amelyen sikeresen tudott részt venni. Nyert egy földre telepített, kb. 0,5 megawatt teljesítményű
naperőműre megfelelő forrásokat. Ennek a projektnek a végéhez közelednek. A legutóbbi
módosítás arról szól, hogy 2015.augusztus 15-ig be kell fejezniük ezt a programot, le kell, hogy
zárják. Egy utolsó lépésként, szerződésként el kell dönteniük, hogy mit fognak kezdeni azzal a
megtermelt energiával, ami ezen a telephelyen majd létrejön. Erre kell kötniük egy vételi és egy
értékesítési szerződést egy energiakereskedővel, illetve egy karbantartási és távfelügyeleti
szerződést egy erre jogosult szervezettel, céggel.
Magát a pályázatot végrehajtó, őket támogató cég ajánlotta ezt a határozati javaslatban
szereplő, ALTEO Nyrt.-vel való együttműködést, ők hozták nekik ezt a szerződést, ők ajánlották.
Nemcsak Kiskunhalas Város Önkormányzata van ugyanebben a cipőben, hanem itt a
Dél-Alföldön még Mélykúton, Jánoshalmán és Kunbaján is ugyanekkora teljesítményű
erőművek létesültek az utóbbi időben. Ezeknek a projekteknek is most van a záróidőpontja. Ők
is az ajánlatot kapták meg, ők is az ALTEO ajánlatát mérlegelik. Amennyiben pozitív lesz a mai
döntés, akkor csütörtökön tudják megkötni ezen a héten a szerződéseket. A mostani döntésük
értelmében 2015.december 31-ig szabályozná az erőmű működését. Azért ezt az időpontot
jelölték meg, mert úgy gondolják, hogy az ALTEO által adott árajánlat nem a legkedvezőbb
piaci, viszont az idő rövidsége miatt és az energiapiac merevsége miatt egyszerűen ilyen rövid
idő alatt ebben a nyári időszakban lehetetlen feladat volt olyan szerződéseket a
képviselő-testület asztalára hozni, ami biztosítja az erőmű beüzemelését határidőre.
Amennyiben viszont elveszítenék ezt a határidőt és elhúzódna az erőmű beüzemelése amiatt,
mert az önkormányzat nem tud értékesítési partnert felmutatni, ebben az esetben a következő 5
év pályázataitól automatikusan elbuknának. Ezt egyikük sem szeretné. Ő sem szeretné,
ugyanakkor ezt a szerződést sem szeretné hosszú távra aláírni. Középútnak javasolták a
2015.december 31-i időpontot, hiszen az áramév január 1-től december 31-ig szól, így erre az
időszakra lehet jól tervezni és értékesíteni villamos kapacitásokat. Az önkormányzatnak is
érdeke lenne, hogy nem a nyári szezonban, hanem amikor minden energiakereskedő mozog és
próbálnak jó piaci pozíciókat elérni, ők is akkor próbálják meg értékesíteni azt a teljesítményt,
ami rendelkezésükre fog állni.
Van egy másik aspektusa is a dolognak. Elvileg egy olyan törvényjavaslat is megalkotás alatt
van, amely szabályozná az önkormányzatok energiatermelését. Ebben esetben, mint egy
almérlegkör működnének és szembe lehetne állítani a saját fogyasztásukkal. Azt gondolja, hogy
ekkor érnék el a legnagyobb hasznosságot. Amennyiben ez az ősszel meg tud valósulni és
törvényi erőre emelkedik, akkor ebbe az irányba fognak továbbmozdulni. Ha ez a változás nem
lép életbe, akkor 2015.december 31-ig egy új értékesítési és karbantartási szerződést
terjesztenének a képviselő-testület elé, amely véleménye szerint sokkal jobb paraméterekkel fog
rendelkezni, mint amit a mostani ALTEO-s szerződés kínál számukra.
Az idő annyira rövid volt és annyira kész tények elé állították őket, hogy az előterjesztés
mellékleteként szereplő ALTEO-s ajánlat is, ha elolvasták a képviselők, akkor látható, hogy
nem 2015.december 31-ig szól az ajánlat, ők egy 10 éves szerződést kínáltak. Elképzelhető,
hogy annyira más lesz az idő rövidsége miatt a paraméterrendszer, hogy az ALTEO nem lesz
hajlandó aláírni ezt a szerződésüket. Emiatt rakták bele a 2.pontot, amely arról szól, hogy
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amennyiben az ALTEO-val történő tárgyalások valami miatt lékre futnának, akkor a saját
társaságukat, a Halas-T Kft.-t hatalmaznák fel arra, hogy ezt a karbantartási és üzemletetési,
illetve az energiaszerződéseket megkösse az önkormányzat számára. A szakértelem a Halas-T
Kft.-nél rendelkezésre áll. Az idő rövidsége miatt valószínűleg még ennél is gyengébb
paraméterű szerződést fognak tudni csak megkötni, ha ez az ALTEO-s nem sikerül, de egy a cél,
hogy most 15-ig ezek a szerződések meglegyenek, az erőművet be tudják üzemelni, s ezzel
teljesítsék azokat a kötelezettségeiket, amelyeket a támogatási szerződésben vállaltak.
Mindenképpen azt szeretnék, s ez a főcél, hogy eljussanak idáig, be tudjon indulni az erőmű
most augusztus 15-ig és megindulhasson a termelés. Ez a kulcs, reméli, hogy ez sikerülni fog és
nem kell külön frontokat nyitni és az ALTEO-val meg tudnak egyezni erre a fél éves időtartamra
és utána egy valóban kedvező és az önkormányzat számára megnyugtató megoldást tudnak
kínálni majd hosszú távra. Röviden ennyi a története ennek az előterjesztésnek.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Patocskai Tamás képviselő:
Polgármester úr elmagyarázta viszonylag érthetően, hogyan gondolkodik erről az erőmű
üzemletetésről. Nagyon sok hasonló kérdés fogalmazódott meg benne is. Nem szakértő, de
igencsak drágának tűnik ez az ALTEO-s szerződés. A karbantartás továbbra is az ő feladatuk.
Mond egy másik példát. Az eseti hibaelhárítás közel 200 ezer Ft/alkalom. Hihetetlen magas
összegekről beszélnek. 2 Ft-ot elvesznek kilowattóránként. Gyanús, hogy ez nekik kicsit drága.
Amennyiben van mód, hirdessék meg, tárgyaltassák meg, csináljanak elszámolást, úgy ahogy
Polgármester úr felmondta. Ezt az irányt támogatná. Ha nincs más megoldás, akkor
időszakosan kössék meg az ALTEO-val, ha belemennek. 10+10 éves szerződést kötnének, azt
ajánlják. Beleírják egyértelműen, hogy öt évig még meghosszabbítandó. Nem
meghosszabbítható, hanem meghosszabbítandó. Elég monopolhelyzetben gondolkodnak ők és
ez igen drága lenne nekik. Semmiképp nem tudná támogatni.
Ott van a másik pont, legyen az az út. Van idejük, keressenek rá megoldást, vevőt. Még akkor is,
ha az energiaszolgáltató állami központ most alakult és most jött létre. Bizonyos szempontból,
ha megkeresi őket, hogy ebben segítsenek, mint állami szolgáltató cég, bizonyára az ő
pályázatukra is adhatnának valamilyen halasztó hatályt, hogy ne büntessék meg, zárják ki őket.
Ők is most alakultak, velük szeretnének előbb-utóbb szerződni. Vagy valami hasonlóba
gondolkodhatnának. Az ALTEO-tól óvakodna, a másik irányba volna jó, ha Polgármester úr
elvinné a tárgyalásokat. Ha belemennek december 15-ig, s nincs más megoldás, addig írja alá
a szerződést, de semmit tovább ne vállaljon.
Fülöp Róbert polgármester:
Rendkívül óvatosnak kell lenniük, mert trükkös jogászkodással is képesek a cégek magukhoz
láncolni egy-egy ügyfelet. Igyekezni fognak a lehető legtöbb szakemberrel átnézetni a
szerződést, mielőtt a konkrét megegyezésre kerülne sor. Holnapi nap fogják megkapni. Lesz két
napjuk rá, hogy értelmezzék. Amennyiben nem lesznek elégedettek, vagy biztosak abban, hogy
jó megállapodást kötnek, akkor marad az, hogy saját vizükön belül maradnak, ami
paraméterrendszerét tekintve rosszabb lesz ebben a fél évben, mint az ALTEO-s mostani
ajánlat, de még mindig jobb lesz az a verzió, mintha idekötnék magukat 20-30 évre. Ahelyett,
hogy az önkormányzat némi pluszt tudna realizálni, ahelyett egy idegen cég eltartásáról szólna
a pályázat megvalósítása. Szerinte ezt a fajta végeredményt egyikük sem szeretné. Mindenki azt
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szeretné, hogy maga az önkormányzat jöjjön ki jól ebből a kérdésből.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 327
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Ideje: 2015 július 27 15:39
Típusa: Nyílt
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Száma: 2015.07.27/7/0/A/KT

195/2015. Kth.
Naperőmű üzemeltetési és energia értékesítési szerződések megkötése
Határozat
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a 0811/61 hrsz alatti ingatlanon létesülő naperőműben megtermelt energia
értékesítésére és a naperőmű üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan 2015.
december 31-ig terjedő határozott időtartamú szerződést kössön az ALTEO Nyrt.-vel.
2. Az ALTEO Nyrt.-vel történő tárgyalások meghiúsulása esetén a Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 0811/61 hrsz alatti ingatlanon létesülő
naperőműben megtermelt energia értékesítésére vonatkozó, az energia-kereskedő
kiválasztását célzó eljárást lefolytassa, a legkedvezőbb ajánlatot adó kereskedővel
szerződést kössön. Felhatalmazza továbbá, hogy a naperőmű üzemeltetésre és
karbantartásra vonatkozóan szerződést kössön a Halas-T Kft.-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----8
8.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Hozzájárulás pályázat benyújtásához
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A TEKÓ ingatlanának fejlesztését szeretné továbbvinni az egyház. Ehhez kívánnának KEOP
források lehívására pályázatokat benyújtani. Ehhez szükséges a képviselő-testülettől a
tulajdonosi hozzájárulás. Erről kérnek döntést.
-----Kérdések----Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A tulajdonosi hozzájárulás első sorában az van, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Polgármestere a TEKO tulajdonosa. Ez így helyes? Nem az önkormányzat a tulajdonosa az
ingatlanoknak? Helyesbítsék már azt az egy sort.
-----Hozzászólások-----

29

Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni az észrevételt. Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 328
Száma: 15.07.27/8/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 15:41
Típusa: Nyílt
Határozat #9; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
80.00 12
0.00
0
20.00
3
100.00 15

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
Kuris István László
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
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Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2015.07.27/8/0/A/KT

196/2015. Kth.
Hozzájárulás pályázat benyújtásához
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Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye a KEOP-7.13.0/15 pályázati konstrukció keretében, az
Önkormányzat tulajdonában levő 4752 hrsz és 6022/5 hrsz ingatlanokat érintő,
épület-energiahatékonysági fejlesztéseket célzó pályázatot nyújtson be. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tulajdonosi nyilatkozatok és igazolások
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola, Kossuth u. 39.
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----9

9.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Hozzájárulás ajtó beépítéséhez
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az a napirendi pont, amire korábban Képviselő úr is utalt. Ilyen napirendekkel általában
tényleg nem szoktak foglalkozni a normál menetrendű testületi üléseken. Ez most valóban csak
a rendkívüli ülésre tekintettel került a testület elé. A Bibó István Gimnáziumban szeretnének egy
válaszfalra egy ajtót felrakni.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az ajtó beépítéséhez való hozzájárulásról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 329
Száma: 15.07.27/9/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 15:42
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Típusa: Nyílt
Határozat #10;
Minősített

Elfogadva

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
80.00 12
0.00
0
20.00
3
100.00 15

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
Kuris István László
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
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Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2015.07.27/9/0/A/KT

197/2015. Kth.
Hozzájárulás ajtó beépítéséhez
Határozat
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Bibó István Gimnázium saját beruházásban két
adminisztrációs irodát elválasztó válaszfalba 1 db legfeljebb 105/201 cm méretű ajtót építsen
be.

Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas Szász Károly u. 21.
Tóth Péter főépítész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----10
10.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas külterületén gázvezeték süllyesztése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Gyakorlatilag ez is egy technikai megoldásról szól.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 330
Száma: 15.07.27/10/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 15:42
Típusa: Nyílt
Határozat #11;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
12
0
0
12
0
3

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
80.00 12
0.00
0
20.00
3
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Összesen
Megjegyzés:

15

100.00

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
Kuris István László
Tapodi Attila
Váradi Krisztián

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

15

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2015.07.27/10/0/A/KT
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198/2015. Kth.
Kiskunhalas külterületén gázvezeték süllyesztése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason gázvezeték
süllyesztéséhez a 0940/70 hrsz.-ú földútra a tulajdonosi hozzájárulását megadja.
A tulajdonosi hozzájárulás 2 évig érvényes.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Meggyesi József közútkezelő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----11

11.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas külterületén, a Felsőöregszőlők 0548/54.hrsz.-ú ingatlan
villamosítása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Hasonló előterjesztés az előző kettőhöz, ebben is egy hozzájárulást kell megadnia a
képviselő-testületnek.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 331
Száma: 15.07.27/11/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 15:43
Típusa: Nyílt
Határozat #12;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
80.00 12
0.00
0
20.00
3
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
FIDESZ

Vízkeleti Szabolcs
Kuris István László
Tapodi Attila
Váradi Krisztián

Igen
Távol
Távol
Távol

SHT
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2015.07.27/11/0/A/KT
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199/2015. Kth.
Kiskunhalas külterületén, a Felsőöregszőlők 0548/54.hrsz.-ú ingatlan villamosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason a 0548/54 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia - ellátásához a 42522 és a 0547/26 hrsz.-ú földutakra a tulajdonosi
hozzájárulását megadja a benyújtott bontási-létesítési terv szerint, valamint felhatalmazza a
polgármestert, hogy a tulajdonosi nyilatkozatot a légvezeték biztonsági övezetének
elfogadásával, a fakivágás elleni tiltakozással és kártérítésre való igénytartással aláírja.
A tulajdonosi hozzájárulás 2 évig érvényes.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Meggyesi József közútkezelő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----12

12.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas külterületén, a 0667/19 hrsz.-ú ingatlan villamosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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Szavazás eredménye
#: 332
Száma: 15.07.27/12/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 15:43
Típusa: Nyílt
Határozat #13;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
Kuris István László
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
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Voks:
12
0
0
12
0
3
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
80.00 12
0.00
0
20.00
3
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2015.07.27/12/0/A/KT

200/2015. Kth.
Kiskunhalas külterületén, a 0667/19 hrsz.-ú ingatlan villamosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason a 0667/19 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia - ellátásához a 0678, 0662, 0672, 0690, 0689/14 hrsz.-ú földutakra
a tulajdonosi hozzájárulását megadja a benyújtott létesítési terv szerint, valamint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi nyilatkozatot a légvezeték biztonsági
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övezetének elfogadásával, a fakivágás elleni tiltakozással és kártérítésre való igénytartással
aláírja.
A tulajdonosi hozzájárulás 2 évig érvényes.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Meggyesi József közútkezelő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----13
13.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Csólyospálos és Szank Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú
Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészének megvásárlása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Röviden összefoglalná az előterjesztést. A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.-ben több
önkormányzattal együtt vesz részt Kiskunhalas Város Önkormányzata. Ezek az
önkormányzatok korábban beadták tulajdonjogszerzési kérelmüket az MNV Zrt.-hez a sikondai
és a balatonakali tábor tekintetében. A sikondai tábor tulajdonrészét meg is kapták az
önkormányzatok 2013-ban, részlegesen. Ebben a döntéssorozatban a kiskunhalasi
önkormányzat közel 66 %-os tulajdonhoz jutott. Ennek megfelelően arra a döntésre jutott a
tulajdonosi köre a kft.-nek, hogy el fogják téríteni magát a kft.-ben lévő üzletrészeket a sikondai
táborban lévő tulajdonrészek irányába.Ez a mostani előterjesztés ennek a döntésnek egy
következménye, mely szerint Csólyospálos és Szank Község Önkormányzata felajánlat az
üzletrészét megvásárlásra névértéken. Ők nem írták alá a sikondai ingatlanban a
vagyonszerzést. A rájuk eső ingatlanrész továbbra is az MNV Zrt.-nél van. Ezeket az
ingatlanrészeket további társönkormányzatok már megpályázták az MNV Zrt.-nél. Amikor azok
a döntések megszületnek, akkor lesz egy tiszta kép, amikor eldőlhet az, hogy a Vakáció Kft.-ben
kinek, mekkora tulajdonrészt kellene birtokolnia.
Ami miatt nekik ezt a döntést meg kell hozniuk kicsit előre szaladva, az azért van, mert jelen
pillanatban a kft.-ben többségben vannak azok az önkormányzatok, akik nem írtak alá
tulajdonszerzéssel kapcsolatos dokumentációkat, vagyis amennyiben ők úgy döntenek, hogy ezt
a kft.-t nem kívánják továbbüzemeltetni, akkor a céget vagy végelszámolással, vagy egyszerűen
megszűnéssel meg kellene szüntetniük. Azt gondolja, hogy ez hiba lenne, hiszen ez egy olyan
cég, aminek a vagyona már több, mint amiről most beszélgetnek névérték. Ha ezt most
megszerzik névértéken, akkor tulajdonképpen nagyobb vagyonhoz jutnak, mint amekkora
összeget ráfordítanak.
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A táborokban lévő potenciált meggyőződése szerint idővel ki lehet használni. Most
megszabadulni a táboroktól, vagy az azt üzemeltető cégtől szerinte nem egy logikus lépés lenne
abban a folyamatban, amit az utóbbi időszakban az önkormányzat elkövetett. Ha követni
akarják azt a gondolatmenetet, amit a Vakáció Np. Kft.-vel kapcsolatban az önkormányzat
felépített, akkor ezt a két üzletrészt célszerű lenne megvásárolnia az önkormányzatnak. Ezzel
tehát, s a két másik tagönkormányzattal, akik aláírtak tulajdonszerzést a sikondai ingatlanban,
többségbe tudnak kerülni és ezzel meg tudják akadályozni azt, hogy megszüntessék alóluk a
céget, ha a többi önkormányzat úgy döntene, hogy nem kívánják tovább üzemeltetni.
Egy olyan dolog van, amivel minden képviselőnek tisztában kell lennie. A Vakáció Np. Kft.
üzemeltetése pillanatnyilag támogatásokon alapul. Minden évben Kiskunhalas Város
Önkormányzata is kiegészíti a kft. működését. Pusztán a táboroztatás bevételeiből nem
életképes egyelőre a cég. Azt gondolja, hogy akár az Erzsébet táborokba való belépés
lehetősége, akár a saját iskoláiknak a magasabb részvételével ez a szám nagyban csökkenhető
és elérhető az, hogy ez nulla közeli legyen. Amikor ő ezzel a céggel megismerkedett, ahhoz
képest már fele támogatási igénnyel működik. Ez mindenképpen nagy előrelépés, de véleménye
szerint ebben még mindig van hova előrelépni. Nem gondolja, hogy ezzel a két
üzletrészvásárlással akkora súlyt vennének a nyakukba, amellyel egyrészt ne bírnának el,
másrészt pedig ne előnnyé kovácsolódna ez a későbbi idők során.
Hirtelen ennyit tudna elmondani a dologról. Az a helyzet, hogy nagyon szövevényes maga az
ingatlanügy is, hiszen vannak bírósági eljárások Balatonakalival kapcsolatban. Amennyiben
lesznek döntések a továbbiak során a Vakáció Np. Kft.-vel kapcsolatban a bizottsági üléseken,
nagyon szívesen kibontja ezt a témát a legmélyebb szintekig, de most ennyit gondolt elmondani.
Azt kérné a képviselő-testülettől, hogy támogassa ezt a határozati javaslatot és növeljék az
üzletrészüket a Vakáció Np. Kft.-ben.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Egy apró módosítást még muszáj megtenniük a határozati javaslatban. A képviselő-testület
javasolja és nem ő. Nem egyes szám első személyben van a határozati javaslat 1.pontja első
mondata. …, úgy Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja…Hogy
értelmes mondat legyen.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 333
Száma: 15.07.27/13/0/A/KT
Ideje: 2015 július 27 15:50
Típusa: Nyílt
Határozat #14;
Elfogadva
Minősített
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
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0
0
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0
3
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
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100.00
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0.00
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20.00
3
100.00 15

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
Kuris István László
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
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Távol
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Távol
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FIDESZ
SHT
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2015.07.27/13/0/A/KT

201/2015. Kth.
Csólyospálos és Szank Község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft-ben
lévő üzletrészének megvásárlása
Határozat
1.Amennyiben Csólyospálos Község Önkormányzata és Szank Község Önkormányzata a
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő alábbi üzletrészeket értékesíteni kívánják, úgy
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az alábbi üzletrészek
megvásárlását névértéken:
Csólyospálos Község Önkormányzatának 75.000,- forint névértékű üzletrészét (2,5 %)
Szank Község Önkormányzatának 102.000,- forint névértékű üzletrészét (3,4 %)
2.A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti üzletrész-adásvételi szerződések
és az ehhez kapcsolódó egyéb okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csólyospálos Község Önkormányzata, 6135Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 62.
Szank Község Önkormányzata, 6131 Szank, Béke utca 33.
VAKÁCIÓ Közhasznú Non-profit Kft., 6131 Szank, Béke u. 33.
Fülöp Róbert polgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja.
K.m.f.
Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében:

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
aljegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Laskovicsné Terzics Edit:)

(:Vizkeleti Szabolcs Zsolt:)
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