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Fülöp Róbert polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Skribanek Zoltán és Tapodi Attila képviselőket.
Zárt ülésük nem volt, így arról nem tud beszámolni.
NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI HOZZÁSZÓLÁS:
-----Napirend előtti hozzászólások----Tapodi Attila képviselő:
Szeptember 26-án nagykövet India nagykövete látogatott el városukba. Tisztelt Polgármester
úr! Biztosan levonta már a megfelelő tanulságokat, de mégsem mehet el szó nélkül, hiszen
mindenkit meglepett a felkészületlensége, s diplomáciai érzéketlensége.
A halasmedia.hu a következőket írja: „Érdekesség, hogy ő exellenciája alig egy hónapja
érkezett hazájukba, s ez a halasi látogatás volt az első hivatalos itteni programja. A
nagykövetet Fülöp Róbert polgármester úr fogadta, sőt a jövőt illető megbeszélés is zajlott
közöttük.”Hogy zajlott-e jövőt illető megbeszélés? Valóban, Polgármester úr felvetette a
nagykövet úrnak, hogy örömmel venné, ha indiai befektetők jönnének városukba. A konkrét
kérdésre azonban, hogy milyen lehetőségeket tud városuk nyújtani, csak hosszan és kínosan
hallgatott. Olyan volt, mintha egy kínos érettségi vizsga lett volna, mikor rossz tételt húz a diák
és nem tud megszólalni. Majd végül megadta magát és közölte, hogy nem tud pillanatnyilag
ilyen lehetőséget mondani. A város első embere nem tud azonnal befektetési lehetőséget, ötletet
ismertetni, városuk értékeit bemutatni? Hogyan kívánja vezetni ezt a várost? Csak néhányat
engedjen meg neki, hogy mondjon. Gyógyfürdő, gyógyászati központ, gyógyturizmus, falusi és
tanyai turizmus, halasi csipke, olajfúrás, logisztikai központ, ipari park, lovassport,
naperőművek.
Szeretné tisztelettel megkérni, hogy legyen felkészültebb és egy ilyen ziccert ne hagyjon ki, mert
nem fogják komolyan venni városukat. Azért megkérdezi, hogy elküldték-e már a nagykövet úr
részére ezeket a lehetőségeket?
A másik dolog, ami nem helyénvaló volt, az a Polgármester úr öltözködése. Tornacipőben,
felemás cipőfűzővel, az egyik neonzöld, a másik fehér színű cipőfűző volt és farmernadrágban
fogadta India nagykövetét. Azt gondolja, hogy ez nagyon nagyfokú tiszteletlenség, amit a
nagykövet úr és kísérete is később szóvá tett. Kiskunhalas első számú emberétől azt várják el,
hogy alkalomhoz illő öltözködésben jelenjen meg és ne sértse meg városuk prominens
vendégeit. Ezért indítványozza, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatába,
vagy valamelyik szabályzatába kerüljön egy dress code. Ha nem tudja megoldani, hogy a
Kötönyi Napok malacfogó versenye után átöltözzön, akkor inkább ne fogadja a nagykövetet,
mert egy ilyen diplomáciai megjelenéssel elriasztja városuktól a befektetőket.
Végül még egy tanácsot szeretne mondani. Polgármester úr azt mondta, hogy a választási
kampányban is színre színt kell húzni. Ez a cipőfűzőre érvényes.
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Fülöp Róbert polgármester:
A képviselő úr eléggé belement a részletekbe, hogy mi történt azon a kritikus estén, amit itt
felhoz. Nem érezte eléggé élesnek a helyzetet. Képviselő úr ott volt az asztalnál, vagy honnan
idézte az ő megrekedését? Erről szó sem volt. Az tény, hogy nem volt ideje átöltözni. Azt
gondolja, azzal, hogy tudott az indai nagykövettel angolul beszélgetni, sokkal többet ért annál,
hogy milyen öltözékben jelent meg azon az estén. Ez egy indiai est volt, nem gondolja, hogy
nagyestélyi illet volna, vagy ezen az estén lett volna bármilyen dress code előírva arra
vonatkozóan, hogy milyen öltözet az elvárt. A nagykövetnek pedig bemutatták a halasi csipkét
is, amit említett. Szó sincs arról, hogy ők takargatták volna, vagy ne tudták volna megmutatni
azt, hogy mit is jelent Kiskunhalas.
Azt kérné Képviselő úrtól, hogy mielőtt napirend előtti felszólalásában valótlan tényeket állít,
előtte járjon ennek rendesen utána. Úgy tudja, hogy ő nem ült ott az asztalnál. Ezek az idézetek
pedig onnan szóltak. Nagyon érdekesnek tűnik ez számára, nem tudja, hogy honnan érkezett ez
az információ. Az ő megítélése az, hogy aki ott volt, az erről homlokegyenest mást fog
nyilatkozni. Szerinte a nagykövet jól érezte magát, pozitív hangulatban távozott és valóban
lehet együttműködés közöttük.
Patocskai Tamás képviselő:
Szeptember 10-én 18 órakokr demonstrációt tartottak a migránskérdésben itt Kiskunhalason is
és a Jobbik Kiskunhalasi Szervezete demonstrációt szervezett, melynek az egyik felszólalója ő
volt a Bethlen Gábor téren, majd pedig Farkas Gergely országgyűlési képviselő is beszédet
mondott. Innen átvonultak a vasútállomásra. Ott Z. Kárpát Dániel és Szávay István a Jobbik két
alelnöke is beszédet mondott, a migránskérdésre tett megoldási javaslatot és arra próbálták
felhívni a figyelmet, hogy áldatlan állapotok uralkodnak Magyarországon ezen a téren és még
várható is.
Azóta hála istennek itt Kiskunhalason nem érzékelik közvetlenül a migránsveszélyt, de láthatják
a híradóban, a hírekben, hogy sajnos Európát továbbra is özönlik el a migránsok. E
rendezvénnyel kapcsolatban a legutolsó testületi ülésen Szűcs Csaba alpolgármester úr
személyére és a rendezvényre nézve is sértő megjegyzést tett. Vette azt a fáradtságot, hogy most
e-mail-ben elküldte mindenkinek azt a beszédet, amit ő írt. Vállalja minden egyes szavát. Ebből
idéz szó szerint, újra olvasni fogja, mert az időkeret újra szűk, hogy betartsa megfelelően az
időpontot, mint amikor a beszédre készült.
„Kérdezem ! Meddig, és mennyi embernek kell, és tudunk segíteni.??? Nincs nekünk elég
bajunk itt Magyarországon, a Kárpát-medencében? Közép-Európában, Kiskunhalason és a
körzetében élőknek? De, van bajunk rengeteg.
Például a cigányság integrációja sem sikerült még teljesen, nem történt meg, de Ők legalább
keresztények. Nagyobb rá az esély, hogy integrálódnak, mint egy olyan tömegnek az
integrálása, mely más civilizációs körből érkezik, mint a mienk. Zárójel !! Nem is akar ez a
tömeg integrálódni !! Zárójel bezárva.”
Hogy a példát folytassa és érthető legyen, hogy nemcsak a cigányság-magyarság együttélését
súlyosbító problémára tett megjegyzést, hanem igenis van másik példája is.
„A fiataljaink elmennek az országból, Kiskunhalasról is tömegével, és nem biztos hogy
hazatérnek. Anyák, apák siratják gyermekeiket, hogy nem tudnak itthon boldogulni.”
Idézhetne sorban ebből a beszédből, minden egyes szavát vállalja és pontosan próbált meg
fogalmazni, amikor leírta, hogy ne történjen félreértés.
Ennek a rendezvénynek a lényege az volt, többször hangsúlyozta ő maga is, hogy felszólították
a kormányt, hogy állítsa meg a migránsáradatot, minden eszközt alkalmazzon, hogy ez az
áldatlan állapot megszűnjön (hála istennek, reméli, hogy ehhez valamennyit ők is hozzátettek,
3

hiszen a közvéleménykutatás is azt bizonyítja, hogy a magyarság többsége igenis azt akarta,
hogy ez áldatlan állapot szűnjön meg).
Laskovicsné Terzics Edit képviselő:
Alig telt el pár hónap az új főtér avatása óta, s máris egy új létesítmény átadására került sor
nemrégiben. Megújult a Nagy Szeder utcai egykori vízmű vállalat igencsak leromlott állapotú
irodaépülete, ami az elmúlt időkben volt már NAV székház, illetve működött benne a városi
bíróság is. Nagyon örülnek ennek a felújításnak, hiszen a város központi részén, a strandfürdő,
illetve a szálloda szomszédságában megújult ötszintes épület esztétikailag kellemes benyomást
kelt az idelátogatókban és bennük, kiskunhalasi lakosokban is.
Fontos tudni, hogy az országban Kiskunhalas az egyike annak a 17 településnek, ahol kiemelt
állami projekt keretében megvalósult egy ilyen oktatási és kulturális központ. Ez a járási
intézmény a város és környékének lakóit segíti majd felzárkóztató programokkal, s olyan
képességek és szakmai kompetenciák fejlesztésével, amelyek birtokában nagyobb eséllyel
indulhatnak ezek az emberek a munkaerőpiacon, illetve kapcsolódhatnak be a felnőttoktatás
keretében elsajátítható szakmák képzésébe. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy Kecskemét
és Baja mellett városukban hozták létre a megye harmadik szakképzési centrumát, ahol a
gazdaság fejlődéséhez, illetve igényéhez igazított szakmák képzésére nemcsak a fiataloknak,
hanem a felnőtt embereknek is lehetősége nyílik.
Városuk az elmúlt hónapokban történt felújításokkal, az új intézmény létrehozásával, a régi
fejlesztésével, bővítésével nem csupán gazdagabb lett, de ezek mind Kiskunhalas térségi
központi szerepének erősítését is szolgálják.
Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő:
Az elmúlt hónapokban felmérték a város úthálózatát és egy önkormányzati rendelet
megalkotásával lehetőséget láttak abban, hogy a lakossági utakat önkormányzat támogatással,
de egy-egy utca lakóinak hozzájárulásával tudják felújítani, vagy burkolattal ellátni, függően
attól, hogy egyes utcaközösségeknek mire van lehetősége. A városban lévő főutak rendben
tartása továbbra is a közútkezelő feladata. A gyűjtőutak felújítását pedig a város igyekszik
felvállalni úgy, hogy útfelújításra érkező állami pénzeket valóban az utak rendbetételére
szeretnék felhasználni, s azt nem másra költik.
A Fidesz-KDNP városvezetési programjában az utakkal kapcsolatban megjelölt tervek
megvalósulásához az első lépéseket megtették. Régi lakossági kérés, éveken át csak dédelgetett
álom vált valóra most a Bajza utcán. A burkolatmarással és az új aszfaltréteggel az eddig
elhanyagolt, nyomvályús, töredezett utcán a zajcsökkentést is elősegítették és ezek által
érzékelhetőbb lesz a forgalom biztonsága is. Ez azért is kiemelten fontos, hiszen
oktatási-nevelési intézmények vannak e városrész ezen utcájában. A Bajza utca gyűjtőútnak is
tekinthető, hiszen az iparterület felé vezet ki a városból. A fejlesztés a nagymértékben
megnövekedett forgalom levezetése miatt nagyon fontos, így a város közlekedését, egy élhetőbb
városrész kialakítását nagymértékben elősegíti.
A Bajza utca felújítását reményei szerint 2016-ban majd a szintén igen rossz állapotban lévő
Petőfi utca felújítása követheti.
Tisztában vannak azzal, hogy nem tudnak megoldani minden, hosszú éveken át elhanyagolt
problémát, de szeretnék a lakosság érdekeit figyelembe vevő, tőlük érkező, jogos kérésekre
pénzügyi forrásoktól függően igen hamar válaszlépést adni az útfelújítási folyamatok
folytatásával, ami többek között a gyűjtőutakat illeti.
Hálás a Bajza utca lakóinak, hogy g türelemmel vártak évekig, s a felújítás napjai alatt is.
Köszöni a Városgazda Zrt.-nek az elvégzett munkát, köszöni a városvezetésnek és frakciójának
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a kapott támogatást. A felelősségteljes gazdálkodás jele és eredménye ez a lehetőség.
Természetesen tolmácsolja az utca lakóinak köszönetét is a színvonalas fejlesztésért, hiszen
örömmel vették birtokba a felújított utcát.
Bízik benne, hogy az eredmény valamennyi arra járó számára örömteli és a város lakossága
számára is egy nagy lépést jelent immár előre.
Az elmúlt hónapokban sok pótolnivalót talált körzetében, de bízik a városvezetés most is
tapasztalható támogató partnerségében, hogy további, eddig éveken át félretett, de igenis
szükséges fejlesztéseket el tudják végezni.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
(Előadja dr. Csala Mónika sajtóreferens.)
Fülöp Róbert polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.

-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén
képviselő-testületnek.
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232/2015. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015.október 29-i ülésére kiküldött meghívónak
megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1.

A Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatárólFülöp Róbert
szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet
polgármester
módosítása

2.

A talajterhelési díjról szóló 30/2012. (IX.28.) számú rendelet
módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

3.

Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének fejlesztése

Fülöp Róbert
polgármester

4.

A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati
rendelet módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

5.

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Fülöp Róbert
polgármester

6.

Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2015.évben eddig

Fülöp Róbert
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történt működéséről és az év végéig várható eseményekről

polgármester

7.

"A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása"
című pályázat benyújtása

Fülöp Róbert
polgármester

8.

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése pályázat beadásánakFülöp Róbert
engedélyezése
polgármester

9.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési és
használati szerződés

Fülöp Róbert
polgármester

10.

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák
alapító okiratainak módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

11.

Az önkormányzat képviselőjének delegálása a Kiskunhalasi Általános
Iskola intézményi tanácsába

Fülöp Róbert
polgármester

12.

Köznevelés feladatok átvétele Pirtó Község Önkormányzatától

Fülöp Róbert
polgármester

13.

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal kötött együttműködés kibővítése Fülöp Róbert
polgármester

14.

Hozzájárulás jelzálog törléshez (Babud és Társa Kft. 6023/17 hrsz.)

Fülöp Róbert
polgármester

15.

Kiskunhalason úttársulat megalakítása az Epreskert utcában

Fülöp Róbert
polgármester

16.

Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Gyárfás utcában

Fülöp Róbert
polgármester

17.

A 2015.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Fülöp Róbert
polgármester

18.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról

Fülöp Róbert
polgármester

19.

Interpellációs válaszadás

Fülöp Róbert
polgármester

Képviselői interpelláció.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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-----Napirendi pont----1
1.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról
szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Alapvetően a korábban elfogadott városlogó integrálása a célja ennek a mostani rendelet
módosításnak.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 382
Száma: 15.10.29/1/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 13:23
Típusa: Nyílt
Határozat #2; Elfogadva
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382
Fülöp Róbert polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 27/2015. (X.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a Kiskunhalas név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 1/2012.
(II.01.) önkormányzati rendelet
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kiskunhalas név, valamint az
Önkormányzat jelképeinek használatáról szóló 1/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“ (2) A címer méretarányos, színes grafikai képét, a címer használatának arculati kézikönyvét
e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A címer megjelenítésére az arculati kézikönyv szabályait
kell alkalmazni.”
2.§
Az R. a következő V. fejezettel egészül ki:
„V. fejezet
A VÁROS LOGÓJA, A LOGÓ HASZNÁLATA
A város logója
14/A.§
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Az előtérben sötétkék, egymásba fonódó hullámok Kiskunhalas egykori vizes jellegét örökítik
meg. A vízből kiemelkedő halak színe kék, elrendezésük az összefogást és a nyitottságot
jelképezi. Árnyékuk a háttérben álló, leegyszerűsített formákból felépülő, sötétkék, stilizált
halasi csipkére vetődik. A széleken megjelenő zöld elemek a vizes területet határolják,
Kiskunhalas mezőváros jellegére utalnak.
A logó használata
14/B.§
(1) A logó használatára a 2-4. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(2) A logó méretarányos, színes grafikai képét, a logó használatának leírását e rendelet 2.
melléklete tartalmazza. A logó megjelenítésére ezen 2. melléklet szabályait kell alkalmazni.”
3.§
(1)Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.”

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A talajterhelési díjról szóló 30/2012. (IX.28.) számú rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 383
Száma: 15.10.29/2/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 13:24
Típusa: Nyílt
Határozat #3; Elfogadva
Minősített
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Fülöp Róbert polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 28/2015. (X.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 30/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága,
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 30/2012.
(IX.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban :R) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben (továbbiakban: Ktd.tv.)
meghatározott kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente bevallást tesz a
Ktd. tv-ben meghatározott időpontig Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Gazdálkodási Osztály adócsoportjához (továbbiakban: adócsoport.)”
2.§
(1) Hatályát veszti a R.1.§ (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a R. 1. számú melléklete.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.”
-----Napirendi pont----3
3.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének fejlesztése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Alapvetően az előterjesztés arról szól, hogy a befizetett idegenforgalmi adóból visszatérítenek
azokra a helyekre, ahonnan ezek érkeztek, azért,hogy az idegenforgalmi helyszíneket lehessen
fejleszteni a városban, s ezt az önkormányzat is támogassa.
-----Kérdések----Patocskai Tamás képviselő:
Összegszerűségében a 2013-as tényadatokból indul ki ez az előterjesztés. Mekkora összegről
lehet itt szó?
Fülöp Róbert polgármester:
2.263.000 Ft került kipályáztatásra a legutóbbi pályázat kapcsán.
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Tapodi Attila képviselő:
Kiskunhalas gyógyhellyé nyilvánításával kapcsolatban mit lehet tudni? Lehet hallani
pletykákat, de nem olvasott semmi hírt.
Fülöp Róbert polgármester:
Nem kapcsolódik szervesen a témához, azt tudja elmondani róla, hogy levegőtisztasági
méréseket kell folytatni ahhoz, hogy a gyógyhellyé minősítésüket véglegessé tudják
nyilvánítani. Ez még folyamatban van, de ez az utolsó aktus, ami hátra van a folyamatból.
Nagyon bízik benne, hogy pár héten belül ennek a folyamatnak a végére érnek.
-----Hozzászólások----Vincze Attila képviselő:
Beszélt fizető vendég szolgálatot fenntartó vállalkozásokkal. Nagy örömükre szolgált, hogy ez
az előterjesztés eszébe jutott a városvezetésnek, hiszen tudomásuk szerint nem volt még ehhez
hasonló. Bármekkora összegről is van szó, örülnek neki. Ha volt, akkor elnézést kér. Hogy erre
most lehetőség nyílik akár 2,2 millió Ft összeghatárig. Remélik, hogy olyan beruházásokra
tudják fordítani, ami hasznos lesz a városnak is.
Fülöp Róbert polgármester:
Volt korábban, ezt idézték fel az előbb a kérdések kapcsán is. 2013-ban ez a 2,2 millió Ft került
kipályáztatásra. Azóta nem volt. Most ez egy visszatérő elem.
Patocskai Tamás képviselő:
Egyértelműen pozitív ennek az előterjesztésnek a tartalma. Egy valamit nem ért. Ma most
elfogadják, a Jegyző asszony elkészíti a pályázati kiírást. 30 nap van a pályázatra, az december
1-je minimum. Hogy lesz ebből 2015-ben elfogadott pályázat? Az előterjesztés szerint úgy van,
hogy a következő ülésen a Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
elfogadja, idehozza a testület elé. Feltételezi, hogy a 2015-ös dátum a 9.pontban valami elírás
lehet. Ez így végrehajthatatlan, ha így fogadják el ezt az előterjesztést. 2015.évben végrehajtott
fejlesztésre fordítható. Vagy a már fejlesztésre fordított pénzekre utólag beadják a pályázók?
Úgy lesz az elszámolás? Egy kicsit sántít véleménye szerint a dolog. Így hogyan tudtak
felkészülni a vendégfogadó, idegenforgalmi adót fizetők egy komoly pályázat beadására,
hogyan tudnak tervezni, ha visszamenőleg kell nekik számlákat bizonyítani, s úgy leigényelni a
pénzt? Vagy elkésett ez a pályázat, vagy 2016.évre kell vonatkoznia véleménye szerint. Ez így
borzasztóan necces. Ha még el is fogadják és a decemberi testületi ülésre idehozza, a két ünnep
között gyorsítottan is el lehet ezeket a számlákat produkálni a vállalkozóknak. Ezt így egy kicsit
nehézkesnek tartja. Mindamellett az alapszándékot természetesen támogatja. Ezt szerette volna
elmondani.
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
A pályázat megvalósítása során 2015.évben elkészített felújításokat, beruházásokat lehet
elszámolni. Ami azt jelenti, hogy az adott idegenforgalmi célú szolgáltatást végző pályázó az ez
évben elvégzett felújítását, beruházását tudja érvényesíteni a pályázatban. Hozzá érkezett már
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megkeresés ez ügyben, hogy végeztek ilyen felújításokat, beruházásokat, s nagyon szeretnék, ha
lenne lehetőség olyan pályázatra, amiben ezt el tudják számolni. Biztosan lesz olyan pályázó,
aki tud benyújtani pályázatot és tudja érvényesíteni a lehetőséget.
Kuris István László képviselő:
Megütötte a fülét egy félmondat az előbb, hogy utólag próbál majd számlákkal bizonyítani,
hogy mire költött. Ha valaki utólag akar számlákat szerezni, akkor az inkább ne is pályázzon.
Gondolja, hogy nem is lesz majd ilyen a pályázók között.
Ha 2 millió Ft-ról van szó, akkor sajnos nem is olyan egetverő összeg, hogy olyan hatalmas
beruházásokkal lehessen számolni. A sok apró lépés is rengeteget fog jelenteni.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Neki is megütötte a fülét ez a kijelentés. Szerinte még a feltételezés is sértő a helyi vállalkozóik
számára. Ha valaki bármilyen beruházást tett a saját vállalkozásában ebben az évben, ha
máshonnan nem, akkor biztos, hogy a könyvelőjétől elő tudja venni a számlát és utólag pályázni
tud majd vele, amit az önkormányzat ki tud majd fizetni.
Patocskai Tamás képviselő:
Sok mindent láttak már ők és ismerik a vállalkozói szférát. Mint maga vállalkozó is tudja, hogy
sok hogy működik az elszámolások körül és hogy működhet. Nem is érti, hogy miért veszik
magukra ezt a mondatot. Az ő gondja az, hogy van itt az esélyegyenlőség megadva minden
vállalkozónak, amikor kiírnak utólag egy ilyen pályázatot. Vagy vannak bennfentesek, akik ezt
kérték, akik erre készültek, tudtak valamit. Mi van azokkal, akik nem tudtak semmit és ezzel nem
tudnak élni? Neki az az aggálya, biztos, hogy lesznek olyan vállalkozók, akik élni szerettek
volna ezzel, csak nem tudnak majd. Szerinte ez így diszkriminatív, félő, hogy néhány
bennfentesnek való. Arra találták ki, azért hozták ide.
Így ezt nem fogja tudni támogatni ezt az előterjesztést.
Fülöp Róbert polgármester:
Úgy látja, hogy ez a rész nem teljesen tiszta. A pályázó itt csak arra az összegre tud pályázni,
amit idegenforgalmi adóként befizetett a város költségvetésébe. Aki nem fizetett be a város
költségvetésébe idegenforgalmi adót, az eleve nem fog tudni pályázni. A maximum összeg is
annyi, amennyit ő ténylegesen beutalt. A valós teljesítésről annyit, hogy megjelenik a pályázat,
feltételezi, hogy a vendéglátók a pályázat megjelenésekor már a fejlesztéseken
gondolkodhatnak. Miért ne tehetné meg ő azt, hogy tudván mennyi iparűzési adót fizetett be,
megvalósít egy olyan beruházást most, bízva abban, hogy a testület ezt a támogatást meg fogja
szavazni és rendben lesz. Nem látja ennek ezt a fajta veszélyét, hogy kifejezetten egy körnek
lenne, vagy nem tudja mire gondol a Képviselő úr. Ez a pályázat ugyanezekkel a feltételekkel
volt kiírva a korábbi időszakokban is. Szerinte ez egy jól működő rendszer volt. Ennek az oka,
hogy pár évben kimaradt, nem gondolja, hogy ilyenfajta félelmek lettek volna, sokkal inkább az,
hogy milyen lehetőségei voltak az önkormányzatnak.
Maga a pályázati rendszer, struktúra nem újkeletű, nem most lett kitalálva valakinek, hanem
egy működő rendszer újraélesztéséről szól. Megnyugtatná Képviselő urat, hogy nem hátsó
szándékok vezérelték akkor a pénzügyi osztályt, amikor ezt az előterjesztést elkészítette.
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Számára teljességgel nyilvánvaló, hogy ez egy rendkívül pozitív előterjesztés. Egyrészt gesztust
gyakorolnak azokkal a helyi vállalkozóikkal szemben, akik ebben a körben tevékenykednek,
másrészt ez mégiscsak egy kézzel fogható anyagi segítség is. A korábbi években is volt olyan
pályázó, aki milliós nagyságrendű összeget kapott ennek a pályázatnak a keretében és ezzel
már valóban lehet minőségileg javítani az adott szolgáltatást.
Ahogy az előterjesztés is fogalmaz, ennek a pályázatnak pont ez a célja, hogy a város
idegenforgalmi vonzerejét növelje. Nem kell bizonygatni, teljesen logikus, hogyha több vendég
jön a városukba, növekszik az itt eltöltött vendégéjszakák száma, akkor nyilvánvalóan a helyi
gazdasági életet felpezsdíti. Itt költenek az idelátogatók, több idegenforgalmi adót fizetnek be.
Ezzel igazából mindenki jól jár, maga a város, az önkormányzat is, a város lakói, illetve az itt
tevékenykedő vállalkozások.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyit tenne még hozzá, hogy a legutóbbi pályázat esetében a legnagyobb falatot a pályázati
lehetőségből a Halasthermál Kft. kapta. Az önkormányzat a saját cégét támogatta leginkább
ezen a pályázati forráson keresztül. Azt gondolja, hogyha most is ugyanezek a tendenciák
lesznek érvényesek, akkor tulajdonképpen a Halasthermál Kft.-t támogatják ezzel az
előterjesztéssel leginkább.
Gyöngyi László képviselő:
Támogatja ezt az előterjesztést. Elhangzott, hogy 2,2 millió Ft-ot lehet megpályázni. Több
olyan vállalkozás van Kiskunhalason, ami ilyen dologgal foglalkozik, s az idegenforgalom után
adót fizet. Ha megnézik, hogy milyen célra lehet felhasználni, itt van a pályázati kiírás
2.pontjában, hogy infrastruktúra bővítés, szolgáltatások fejlesztése, egyéb. Úgy gondolja, hogy
ezek a vállalkozások minden évben költenek ezekre költenek. Gyakorlatilag be lehet adni
könnyűszerrel, csak a könyvelőhöz kell elmenni, aki könyveli a vállalkozást és ott a pályázathoz
szükséges számlákat, egyéb dolgokat be tudják adni, s belefér ebbe a határidőbe.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Végighallgatta Patocskai Tamás képviselő gondolatmenetét, nagyon érdekes. Nem tudja, hogy
a fehértói vállalkozók hogy vannak, de nem hiszi, hogy a halasiakkal ilyenfajta probléma lenne.
Azt azért látni kell, hogy itt arról van szó, adóforintokat adnak vissza ezeknek a vállalkozóknak.
Aki erre nemet mond, nem érti, hogy akarja a vállalkozásokat segíteni. Mindig arról van szó,
hogy segítsék a vállalkozóikat és minél kevesebb terhet rakjanak rájuk. Itt pont arról van szó,
hogy adóforintokat adnak nekik vissza, amit a saját vállalkozásaikba visszaforgatnak. Itt két
fontos momentum elhangzott. Azok vehetnek részt ebben, akik egyáltalán idegenforgalmi adót
fizettek. A másik fontos momentuma, hogy akinek nincs köztartozása. Ez is egy szempont. Ezzel
egyébként tudják ösztönözni a helyi vállalkozásaikat. Ő is visszautasítaná a negatív szemléletet
a halasi vállalkozók iránt, mert úgy gondolja, hogy nem ez a jellemző. Ha magát a
szállodaipart, vagy magát a vendéglátást látják kompletten, azt gondolja, hogy nagyon
megbecsült tagjai végzik ezt a munkát itt Halason.
Farkas Dániel alpolgármester:
Azt gondolja, hogy minden testületi ülésre jut két, három, négy, esetleg öt olyan döntés, ami
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pozitív és a város fejlődése szempontjából előre mutat. Érdekes, hogy eddig a baloldal részéről
megfigyelte, ha ő is tudják támogatni, kiderül, hogy az az ő programjukban is szerepel. Ez
egyébként örömteli, mert azt mutatja, hogy jobb és baloldal több dologban tud együtt
gondolkodni.
Patocskai képviselő úr ezen hozzáállása azt mutatja, hogy még a jó döntéseket sem mindig lehet
támogatni, hanem egy kis kriminalizálást és vállalkozóüldözést bele kell csempészni.
Azt emelné ki, hogy számos olyan pályázattal találkoznak, akár az önkormányzat esetében, ahol
már megvalósult tevékenységeket lehet elszámolni. Nem gondolja azt, hogy ott például az
önkormányzatot is kriminalizálnák, s azért írnának ki olyan pályázatot, hogy majd biztos
számlákat fog gyártani. Pont azért jó ez, mert azokat a vállalkozásokat tudják támogatni, akik
igenis fejlesztettek az idei évben és ezt a munkájukat ezzel is el lehet ismerni.
Menetközben kapott egy üzenetet, hogy miért nyúzzák ezt a teljesen jó döntést, amikor
egyértelmű, hogy ezt mindenkinek támogatni kell. Nem tud rá hirtelen visszaírni, de ő is ezt
gondolja róla, hogy kár ezt húzni. Tapodi képviselő úr is ezt emelte ki napirend előtti
hozzászólásában, hogy itt adva van rengeteg fejlesztenivaló lehetőség a városban, ezeket meg
kell ragadni, s ilyen apró döntésekkel kell például a turizmust fejleszteni.
Tapodi Attila képviselő:
Ő is csatlakozni szeretne ahhoz, hogy valóban jó ez a támogatás, s ezt támogatni kell. Még
annyit szeretne elmondani, amit a városmarketingnél is, amikor tárgyalták bizottsági ülésen,
elmondta, hogy Kiskunhalas annyira gyér már szálláslehetőségek kapcsán, hogy szerinte
nemcsak erre a 2,5 millió Ft-ra lenne szükség, hanem még kellenének adókedvezmények, vagy
valamilyen konstrukcióban támogatni a vállalkozókat, hogy legyenek szálláslehetőségek.
Fülöp Róbert polgármester:
Még Patocskai Tamás képviselő jelentkezett volna hozzászólásra, de ezt sajnos már az
SZMSZ-ük nem engedélyezi, hiszen kétszer hozzászólt. Nem tudja megadni a szót, mert ez a
rend.
Ezzel a vita végére értek. Azt gondolja, hogy a kérdés valóban viszonylag egyszerű.
Támogatja-e a képviselő-testület a pályázatot?
Szavazás eredménye
#: 384
Száma: 15.10.29/3/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 13:42
Típusa: Nyílt
Határozat #4; Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
13
1
0
14
0

Szav%
Össz% Képviselő
92.86
86.66 13
7.14
6.67 1
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
16

Távol
Összesen
Megjegyzés:

1
15

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

384

6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Távol

1
15

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

Száma: 2015.10.29/3/0/A/KT

233/2015. Kth.
Kiskunhalas város idegenforgalmi helyzetének fejlesztése
Határozat
I. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázatot írja ki
idegenforgalmi célú beruházások támogatására:
PÁ LYÁ ZAT
idegenforgalmi célú beruházások támogatására
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki idegenforgalmi célt
szolgáló beruházások, szolgáltatások fejlesztésének támogatására.
1.)A pályázat forrását Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 2. számú melléklete alapján meghatározott, az üdülővendégek tartozódási ideje
alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tényadatai alapja képezi.
2.)A pályázat célja: Kiskunhalas város idegenforgalmi vonzerejének növelése.
Ezek különösen:
meglévő infrastruktúra bővítése, felújítása,
minőségi szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése,
idegenforgalmi célú információs- marketing rendszerek bevezetése, működtetése,
piacszerzést szolgáló konferenciák, kiállítások megrendezése, illetve azokon részvétel.
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3.)Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthat be az a természetes-, jogi-, és jogi személyiséggel
nem rendelkező személy illetve szervezet, aki/amely Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete, illetve a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 34. §-a szerint idegenforgalmi adó befizetésére kötelezett.
4.) A támogatás formája:

Vissza nem térítendő juttatás

5.) A támogatás mértéke: Legfeljebb a pályázó által 2013. évben bevallott és befizetett
idegenforgalmi adó mértékéig illetve arányában pályázható támogatás.
6.) A pályázat tartalma:
- a pályázó adatai
- az elérendő cél ismertetése (eredménymutatók)
- a támogatás felhasználására vonatkozó adatok
- a pályázott összeg, kért kifizetési mód
7.) A pályázat benyújtása: a pályázatot 3 példányban, Kiskunhalas Város Polgármesteréhez
címezve, a kiírást követő 30 napon belül lehet benyújtani postai úton, vagy személyesen
átadható a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon.
8.) Elbírálás, kifizetés, ellenőrzés: A beérkezett pályázatokat – Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján – Kiskunhalas Város
Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat beadására megszabott határidő leteltét követő első
ülésén. A pályázati céloknak és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat nem utasítható el,
kivéve, ha:
hatályos jogszabály vagy helyi rendelet előírásaiba ütközik a pályázati
támogatással megvalósítandó fejlesztés,
9.)A támogatás feltétele, hogy a nyertes pályázó az önkormányzattal támogatási szerződést
kössön. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatottnak a támogatóval szemben
ne legyen adóhátraléka, kivéve, ha annak megfizetésére haladékot kapott illetve a pályázott
összeg csak a 2015. évben végrehajtott fejlesztésre fordítható. A szerződés szerinti teljesítést a
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály ellenőrzi.
II. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatot a
www.kiskunhalas.hu honlapon tegye közzé.
Határidő: 2015.október 30.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Ádámné Nagy Rita adócsoport vezetője
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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-----Napirendi pont----4
4.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Simon István csoportvezető készítette az előterjesztést, aki ma távol van, de igyekeznek
válaszolni a kérdésekre, amennyiben vannak.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 385
Száma: 15.10.29/4/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 13:43
Típusa: Nyílt
Határozat #5; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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

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

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

Száma: 2015.10.29/4/0/A/KT

385
Fülöp Róbert polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 29/2015. (X.30.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló 18/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény. 18.§ (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13 § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület
Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
18/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban :R) 2.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.§
Az önkormányzat a Gyermekvédelmi törvényben valamint az e rendeletben meghatározott
jogosultsági feltételek alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.
a) Pénzbeli ellátás:
aa) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
ab) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás
ba) Gyermekjóléti szolgáltatást
bb) Gyermekek napközbeni ellátását
Bölcsődét
bc) Gyermekek átmeneti gondozása
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Családok átmeneti otthona”
2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 6.§ -a.”
-----Napirendi pont----5
5.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez egy fontos napirendi pontja a mai testületi ülésüknek, hiszen az esélyegyenlőségi programra
szükségük lesz a következő időszakok pályázati folyamán.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Patocskai Tamás képviselő:
A bizottságukban foglalkoztak ezzel a témával. Tájékoztatást kért Simon István szociálpolitikai
csoportvezetőtől, hogy ez az anyag hogyan készült el, kik segítettek bele, mert felelősként ő van
megjelölve és majd a végrehajtásban is igen nagy felelősség hárul rá. Az anyag tartalma igen
tanulságos lehet mindenki számára. Ahogy Polgármester úr is említette erre alapszik majd
nagyon sok egyéb pályázata a városnak. Ez az anyag nagyon tartalmas, nagyon hasznos. A
vállalkozóknak szerinte érdemes felhívni a figyelmét, hogy ők is olvassák el. A tervezési
munkájukban olyan anyagok vannak, amelyek felhasználhatók egy hosszabb távú tervezés
folyamán, beruházások megvalósításánál. A 13.pontban leírtak felelőssége igen nagy. Ez a
helyi esélyegyenlőségi program végrehajtási fóruma. Annyit kíván mindenkinek, hogy ezen a
fórumon vegyen részt mindenki és a felelősséggel ellátott személyeknek komoly, kitartó munkát
kíván, hogy ez a program meg is valósuljon. Minden program akkor ér valamit, ha azt végre is
hajtják. Ezt a programot feltétlen támogatni kívánja.
Kristóf Andrea aljegyző:
A tegnapi napon még átfésülésre került a Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban:
HEP). Már csak abból a szempontból is, hogy a jövő hónapban fog a testület elé kerülni a
járási szintű esélyegyenlőségi terv és szerették volna mégegyszer átnézni, pontosítani a tervet.
Pontosításokat végeztek rajta, találtak olyan pontokat, amelyeket ki kellett javítani. Kisebb
pontosítások, mint például a kisebbségi önkormányzat neve Kiskunhalas Város Cigány
Nemzetiségi Önkormányzata, vagy a munkaügyi központ neve járási hivatal foglalkoztatási
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osztálya, vagy a városfejlesztési stratégiának integrált települési stratégia a pontos
megnevezése. Ezeket javították és mindenki asztalára ki is osztották a javításokkal módosított
HEP-et. Kéri, hogy akkor így fogadják el, ezekkel a javításokkal együtt.
Fülöp Róbert polgármester:
Történt még a legutóbbi verzió után is néhány javítás. Ezzel együtt kellene értelmezniük az
előterjesztést. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 386
Száma: 15.10.29/5/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 13:47
Típusa: Nyílt
Határozat #6; Elfogadva
Egyszerű

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
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

386

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

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

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

Száma: 2015.10.29/5/0/A/KT
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234/2015. Kth.
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város –
felülvizsgált, 2015-2017 időszakára szóló - Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 1.számú
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Határidő:
Felelős:

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

6.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2015.évben eddig történt
működéséről és az év végéig várható eseményekről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Az előterjesztésben a Vakáció Np. Kft. működéséről kaptak egy képet. A legnagyobb problémát
pillanatnyilag a sikondai ingatlan kérdésköre jelenti, amely még rendezetlen. Az államra, az
MNV Zrt.-re vár a tulajdonosi közösség. Azt gondolja, hogy ezenkívül különösebb problémával
nem találkozhatott a képviselő-testület egyik tagja sem ennek az anyagnak az átolvasásakor.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 387

Száma: 15.10.29/6/0/A/KT
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Ideje: 2015 október 29 13:48
Típusa: Nyílt
Határozat #7; Elfogadva
Egyszerű

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
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

387

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

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

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

Száma: 2015.10.29/6/0/A/KT

235/2015. Kth.
Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2015.évben eddig történt működéséről és az év
végéig várható eseményekről
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlésének elfogadásra javasolja a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évben eddig
történt működéséről és az év végéig várható eseményekről szóló beszámolóját a melléklet
szerint.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fülöpné Makai Tamara Vakáció Np. Kft. ügyvezetője
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----7

7.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása című
pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Bizottsági felülvizsgálaton ez az előterjesztés nem járt, így majd egy kicsit hosszabb bevezetőt
fog kapni.
Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető:
Azért került osztós anyagként az előterjesztés a testület elé, mert viszonylag a közelmúltban
érkezett ez a pályázati lehetőség, akkor ismerték meg. Ez a közrend, közbiztonság fenntartását
célzó pályázati lehetőség, ami kiemelten fókuszál a települések külterületén a közrend,
közbiztonság fenntartására. Ez egy önkormányzati feladat, a közrend, közbiztonság
fenntartásában való közreműködés. Ennek egyik alappillére az önkormányzati rendészet
fenntartása és működtetése, tehát közterület-felügyelet, mezőőrség, gyepmesteri telep és az ún.
közösségi segélyhívó rendszer. Itt kapcsolna át a pályázathoz. Olyan lehetőséget kerestek a
pályázat benyújtásához, amely azonkívül, hogy megfelel a formai és tartalmi feltételeknek,
integrálható a jelenleg működő rendszerükbe. Köztudott, hogy a közösségi segélyhívó
rendszernek az a lényege, hogy végpontok vannak külterületen telepítve rászoruló lakosokhoz.
Ők egy diszpécserközponthoz ezekkel a készülékekkel jelzést tudnak adni. A diszpécser értesíti
az adott település vonuló szolgálatát. A pályázat egy ehhez hasonló, ebbe beépíthető
rendszernek a létesítését próbálja meg előkészíteni. Hasonló jelleggel két részre bomlik, ahogy
az előterjesztésben is benne van. Az egyik részével a technikai eszközöket egészítenék ki, tehát
növelnék azok számát. Nem pont ilyen készülékek, de ezek önálló rendszerként tudnak működni.
Akár a diszpécserszolgálaton keresztül, akár közvetlen úton ebbe a rendszerbe beépíthetők.
A másik része az ún. telefonos applikáció. Közérthető nyelvre lefordítva annyit jelent, hogy a
végponton lévő személynek rendelkeznie kell egy olyan mobiltelefonnal, amely internetes
elérést tesz lehetővé. Rendkívül egyszerű módon ezzel a telefonnal interneten keresztül jelzést
tud adni egy másik telefonra és segítséget tud kérni. Megnézte hogy működik ez az applikáció.
Egyszerűbb, mint telefonálni. Ha valaki azt gondolja, hogy nagymama hogy fog internetezni
ezzel a telefonnal, vagy hogy fogja kezelni. Ha telefonálni tud a nagymama, akkor ezt is fogja
tudni kezelni. Egy gombot meg kell nyomni, utána ki lehet választani, hogy milyen jellegű
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segítséget kér. Általában az lesz a jellemző, hogy egy végpontra lesznek ezek a különböző
megoldások hozzákötve. Mégha téved is, akkor is ugyanazt a személyt fogja értesíteni.
40 készülékről beszélnek, ami kihelyezhető, a telefonos applikáció rész korlátlan hozzáférést
biztosít. Alapvetően az elgondolás megvan, hogy azt a részét, ahol a mezőőrség ezekre a
jelzésekre vonulni tud, szigorúan kezelnék és olyan személyekhez kötnék be, akár a telefonos,
akár a készülékes jelzést, aki egyébként az ő rendszerükben rászorulónak számít. Minden
készülékük foglalt, a jelenlegi rendszerben nem tudnak már neki készüléket adni. A telefonos
applikáció is működne korlátozott számban. A zömét úgy tervezik, hogyha valaki igényli, akkor
a nagymamának telepítik ezt a rendszert, de majd a saját gyerekét fogja értesíteni, tehát attól
fog segítséget kérni. Nyilván az nem elvárható, hogy az önkormányzati mezőőrség ezer ilyen
jelzésre elkezdjen szaladgálni szerte a város közigazgatási területén. Nagyon szigorúan
kezelnék. A rettentő nagy előnye, hogy az önkormányzat lehetőséget biztosít elsősorban
külterületen, de a telefonos applikációval természetesen belterületen sem zárkóznak el attól,
hogy ez a lehetőséget az érintettek részére bocsátják.
-----Kérdések----Tapodi Attila képviselő:
A jelenlegi diszpécserrendszer mekkora területet fed le és hány embert tud kiszolgálni. Mik a
tapasztalatok ezzel kapcsolatosan?
Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető:
A közösségi segélyhívó rendszerüket a tapasztaltabb bútordarabjaik jobban megértik, ha azt
mondja, hogy valamikor 2004-ben létesült a Nyúl utcai szociális otthonban, mint
jelzőrendszeres házi gondozás. 2010-ig ez államilag támogatott tevékenység volt, amikor erre a
rendszerre megszűnt az állami támogatás. Akkor a szociális otthon nem pályázott egy más
formában történő üzemeltetésre. Két lehetőség volt. Vagy az önkormányzat valamilyen
formában életben tartja és továbbműködteti, vagy megszűnik ez a rendszer. Simon István
kollégájával dugták össze a fejüket és azt találták ki, hogy ezt a rendszert közösségi segélyhívó
rendszerként alkalmazzák. Azért történt az átnevezés, mert már akkor tudták, hogy a
diszpécserszolgálatot közmunkásokból fogják felállítani, hiszen a munkabérük jelentős részét a
Magyar Állam fizeti. Vonulószolgálatukat ráteszik mintegy úszó hajóként, plusz teherként a
mezőőri szolgálatukra, amely egyébként is január 1-től december 31-ig működik és nagyon jól
ismeri Kiskunhalas külterületét. Magáért az elhelyezésért külön nem kellett fizetni, hiszen akkor
a rendészet helyiségeiben volt, most pedig a főportán van elhelyezve ez a készülék. Kistérségi
szinten működik. Jelenleg Kiskunhalason kívül Zsana, Balotaszállás, Kunfehértó és Pirtó
települések vannak, összesen 154 készülék van kihelyezve, 77 Halason, 77 pedig a környező
településeken. Az összes település jelzése a halasi diszpécserközpontba fut be, s az itteni értesíti
azt a személyt, Halason a mezőőrséget, egyéb területen pedig egy telefonszámot hív fel. Valaki
azt a vonal másik végén felveszi. Ebbe a rendszerbe vonnák be. Értelemszerűen a
diszpécserszolgálatuk is január 1-től december 31-ig 24 órában működik.
A tapasztalatuk az, hogy a lakosság igényli. Régebben is tervezték ennek a rendszernek a
fejlesztését. Most derült ki, hogy a jelenlegi rendszerüket is lehet fejleszteni. Azt akár pici
lépcsőkben is. Egyelőre azt ebben az évben talonba teszik, megnézik, hogy ennek a pályázatnak
mi lesz az eredménye. Nem számolják külön össze, hogy hány konkrét életmentésük van egy
évben. Halason tudja, hogy minden évben legalább két-három olyan eset előfordul, amikor ha a
mezőőrök nem érnének egyáltalán oda, az illető meghalna. Olyan idős, beteg személyekhez van
kitelepítve, akiknek az életkora sem kevés. Nem egy olyan eset van, amikor konkrétan életet
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ment maga a jelzés és a jelzésre történő intézkedés. Ha már egy ilyen van, akkor már megérte
üzemeltetni véleménye szerint.
Fülöp Róbert polgármester:
Így van.
-----Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
A kedd délutáni bizottsági ülésen Váradi képviselő jelezte, hogy kevésnek találta az
előterjesztéseket. Komolyan vette ezt a jelzést és a kollégák is, még gyorsan két pályázatot
idehoztak. Többet ennyi idő alatt nem sikerült. Komolyra fordítva a szót szerinte ez is mutatja
azt, hogy ilyen pályázatokkal kapcsolatban gyakran egyik napról a másikra kell döntéseket
meghozni. A következő napirend is egy olyan pályázat beadásáról való döntés, amit még
kedden még nem tudtak, tegnap viszont már előttük volt ennek az anyaga.
Ami nagyon fontos a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz benyújtandó pályázattal kapcsolatban,
hogy megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy kisebb pályázatot adnak be, amely nem igényel
önerőt. Itt egy 5 %-os önerőről van szó, viszont ezzel a pályázattal azt gondolja, hogy az amúgy
minimálisnak tekinthető önerő mellett sokkal nagyobb eredményt lehet elérni. Megint egy olyan
döntés születhet, ami ha nyer a pályázat, a külterületen élőknek tudja a mindennapjait segíteni.
Visszacsatolna arra, hogy néhány héttel ezelőtt sikerült új autót vásárolni a mezőőröknek, s
lecserélni a több, mint 500 ezer km-t futott autójukat, vagy éppen elindítani a tanyagondnoki
szolgálatot. A korábbi években sokszor szó esett arról, hogy a külterületen élőkkel kapcsolatban
stratégiát, koncepciót, intézkedési tervet, sok minden szépen hangzó dolgot kell készíteni.
Biztos, hogy azokra is szükség van, viszont az ilyen döntések, illetve kis eredmények jelentik az
igazi előrehaladást, s azt, hogy be tudják bizonyítani azt, hogy gyakran a látványosnak tűnő
dolgok a belvárosban, vagy a belterületen vannak, de igenis fontos és kell is foglalkozni a
külterületen élőkkel.
Kuris István László képviselő:
Hálás mindazoknak, akik gondolkoznak ezen, eszükbe jutott, illetve tesznek azért, hogy ez a
pályázat beadásra kerüljön. Bízik a sikerességében is. Akárhányszor a mezőőrökkel, vagy akár
a tanyagondnokkal járt kint a külterületen, felvetődött az a kérdés, hogy van-e és mennyiben
még szükség jelzőkészülékekre. Így, hogy közel másfélszeresére fog emelkedni a jelzőkészülékek
száma, –tudják, hogy most csak örökölni lehet, használva ezt a csúnya szót erre- bízik benne,
hogy a lehetőségek tárháza így bővülni fog és megnyugtatóbb lesz a helyzet a külterületen és a
rászorulók számára is.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy alaposan körbejárták és
bíznak benne, hogy sikeres lesz a város pályázata és meg tudják valósítani a mindenki számára
csak pozitívumot hordozó pályázatot. Ehhez azonban az kell, hogy a képviselő-testület
elfogadja a határozati javaslatot. A határozati javaslat támogatásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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Száma: 2015.10.29/7/0/A/KT

236/2015. Kth.
"A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című pályázat
benyújtása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési stratégia
feladatrendszerének támogatása" című fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának
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elnyerésére. A pályázat benyújtásával, lebonyolításával, a szükséges nyilatkozatok,
dokumentumok aláírásával megbízza Kiskunhalas Város Polgármesterét.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt
maximum 500.000 Ft összegben biztosítja, melyet a soron következő előirányzat-módosításkor
a költségvetésébe beépít.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----8

8.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése pályázat beadásának
engedélyezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
Ez a pályázati előterjesztés is azért került szóróanyagként, mert október 27-én a késő délutáni
órákban került kiírásra. Mivel a pályázat beadási határideje november 25., a beadási
határidőig nincs testületi ülés, ezért szükséges ilyen módon előterjeszteni.
Maga a pályázat egy nagyon jó és nagyon fontos célt szolgál, a roma lányok korai
iskolaelhagyásának megelőzésére van lehetőség. A pályázati pénzből különböző programokat,
csoportfoglalkozásokat, tréningeket, a felzárkózást segítő iskolai tevékenységeket, segítő
programokat lehet szervezni. A pályázat 8 hónap, november 1-től június 30-ig terjedő
időszakban kell lebonyolítani, amennyiben nyernek. Nagyon fontos, ahogy az előterjesztésben
írta, hogy a roma nők, lányok még a roma társadalmi csoporton belül is hátrányos helyzetűnek
minősülnek. Megállapíthatóan az iskolai végzettségük alacsonyabb, munkavállalási esélyük
rosszabb. Nagyon fontos, hogy olyan tevékenységeket tudjanak szervezni, megvalósítani,
amivel ezek a hátrányok csökkenthetők. A pályázatba minimum 10 személyt kell belevonni. Ez
azt jelenti, hogy tíznél több személyt is tudnak a pályázatba belevonni. Azt gondolja, hogy nem
az lesz a probléma, hogy nem lesz elég személy, akit belevonnak, hanem az, hogyan válogatják
ki azt a 15-20, egy vagy két csoportnyi embert, aki részt vesz a pályázaton. A pályázatba van
lehetőség különböző szakemberek bevonására, különböző trénerek, pszichológusok és egyéb
pedagógusok és más szakemberek bevonására, akik a különböző tréningeket, csoportokat
megtartják. Nagyon fontos ebben az áldozattá válás megelőzését szolgáló csoportok indítása és
folytatása.
Nemcsak ilyen jellegű tevékenységek, hanem más dolgok is vásárolhatóak. Eszközök is
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vásárolhatók, amelyből az oktatási és kulturális hozzáférését növelik a célcsoportnak. Nem
arról van szó, hogy csak tréningekre, szakértőkre költik ezt a pénzt. Azt hiszi, hogy amennyiben
a pályázati összegből megvalósuló tevékenységek hatékonynak és jónak mondhatóak, akkor
érdemes megfontolni, hogy a programot folytassák tovább, mert szerinte nagy lehetőségek
rejlenek ebben a programban.
Patocskai Tamás képviselő:
Hogyan tudják majd mérni ennek a programnak a hatékonyságát? Állami pénzt költenek el,
mégiscsak az adófizetők pénze egy újabb roma programra. Hogyan éri el a célját, mi lesz ennek
a kontrollja? Véleménye szerint is a cigányság felzárkóztatásának, integrálásának az egyik
legfontosabb útja az oktatás-nevelés. Ehhez mindent meg kell tenniük, de az, hogy
számolatlanul költik rájuk a pénzt és nincs eredménye, annak nem látja igazán értelmét.
Hogyan lesz ennek a mérése, kontrollja?
Fülöp Róbert polgármester:
Nem tudja, hogy látszik-e.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
A célcsoport összeválogatása, ahogy Szűcs Csaba alpolgármester úrral megelőzően
tárgyaltak, célszerű úgy, hogy a pályázatban foglalt indikátorokat tudják teljesíteni,
7-8.osztályos lányokat, vagy végzős, végzés előtt egy-két évvel lévő szakmunkás lányokat
beválogatni ebbe a csoportba. Nagyon fontos indikátor lesz, hogy pályaválasztási csoportok is
indíthatók ebben a programban. Egyrészt, hogy 8. osztály után továbbtanuljanak a lányok és
olyan szakmát válasszanak, amely az egyéni képességeikhez, adottságaikhoz illeszkedik, illetve
a munkaerőpiacon hasznosítható. A másik nagyon fontos indikátora az lesz a pályázatnak,
hogy a szakképzésbe járó, roma származású lányok elvégzik-e az iskolát. Viszonylag nagy
számban kerülnek be szakképző iskolákba roma származású lányok. Ott igen nagy probléma a
lemorzsolódás, hogy a szakmunkás bizonyítvány megszerzése előtt abbahagyják a tanulást.
Bizonyos tekintettel a 16 éves korig tartó tankötelezettségre a körükben sűrűn előfordul, hogy
mihelyt a törvényi kötelezettség megszűnik az oktatási intézmény látogatása vonatkozásában,
akkor ezt a tevékenységet be is szüntetik. Azt gondolja, hogy nagyon könnyen mérhető
indikátorai lesznek ennek a programnak. Reméli, hogy ugyanúgy, ahogy a nyári felzárkóztató
program, a pótvizsgára való felkészítésnek is nagyon konkrét indikátormutatóit tudták
prezentálni. Ugyanúgy ennek a programnak is nagyon konkrét mutatóiról fognak tudni
beszámolni a program végén.
-----Hozzászólások----Szűcs Csaba alpolgármester:
Látja, hogy Patocskai úr már nevet a bajsza alatt. Elég kemény előítéletei vannak. Sajnálja,
hogy nem látja. A vélemény az teljesen más. Kész tényként kezelte, hogy egy csomó
felzárkóztató program és nem látják az eredményét. Ha az elmúlt egy évben nem látta az
eredményét, akkor tényleg komoly problémák vannak. Nem is ezzel akar foglalkozni, hanem
beszélgessenek egy kicsit számokról.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pont kedden jelentette be, hogy 200 milliárd Ft-ot fog
kiírni felzárkóztatásra. Még mielőtt leveri a víz, nemcsak a cigány származásúaknak, hanem
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úgy van megfogalmazva, hogy hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek számára.
Beletartozik a magyar gyerek is. Tudja, hogy Fehértón csak magyar gyerek van, de itt van
cigánygyerek is. Foglalkozni kell velük is, a felzárkóztatásukkal. Most is van néhány olyan
pályázat, ami fut, ahol az előkészületi munkák megtörténtek. Azok azért nincsenek a testület
előtt, mert egy részükön az egyházak vesznek részt, más részükön pedig civil szervezetek. Ettől
függetlenül természetesen velük együttműködve egy csomó tárgyaláson, megbeszélésen vannak
túl. Pont most, jövő hónapban fogják tanoda programra beadni a pályázatokat, az egyházak és
a civil szervezetek. Nagyon bízik benne, ha már benne nem is, de az egyházakban bízik és elhiszi
azt, hogy rendben le fognak menni ezek a pályázatok és eredményt is fognak produkálni ez
ügyben. Az elkövetkezendő hónapokban sok-sok ilyen program lesz, sok olyan pályázat,
amelyen részt vehetnek és részt is fognak venni.
Farkas Dániel alpolgármester:
Ebben a ciklusban szokott lenni egy visszatérő, izgalmas vita szociális ügyekben Vizkeleti
képviselő úr és Rostás úr között. Ők most nincsenek itt, de ezt igyekszik pótolni Patocskai
képviselő úr és Szűcs Csaba alpolgármester cigány ügyben rendezett csörtéje, ami megint csak
egy visszatérő pont. Azt gondolja, hogy nem haszontalan ez a vita, viszont a napirend ennél
sokkal egyértelműbb. Azt már sokszor elmondták, hogy nem szeretnének olyan hibába esni,
mint az előző években, hogy kimaradnak olyan pályázatok lehetőségekből, amelyek
Kiskunhalas helyzetét javítják. Azt gondolja, hogy mivel őket érinti az a probléma, amelyet ez a
pályázat igyekszik kezelni, ezért mindenféleképpen fontos, hogy ezt az önkormányzat benyújtsa.
Szűcs alpolgármester kollégáját néha szokta figyelni, hogy kivel találkozik, merre jár. Ebben a
témában, a cigányság felzárkóztatásával kapcsolatban, ha rendeznének bajnokságot, hogy ki
találkozott több főosztályvezetővel, helyettes államtitkárral, államtitkárral, akkor lehet, hogy
pesti nevezőket is legyőzne a kollégája. Azt gondolja, hogy fontos ez az ügy. Szűcs
alpolgármester úr jól ragadta meg ennek a lényegét, amikor munkához látott.
Elképzelhető, hogy nem fog nyerni ez a pályázat, vagy előző, de az ősbűn az lenne, ha ezekre a
pályázatokra nem adnák meg maguknak a lehetőséget. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák
ezt.
Patocskai Tamás képviselő:
Kóstolgatja az Alpolgármester úr folyamatosan, mert nem érti, hogy mi a baja. Neki a baja az,
hogy az integrálódásukat fel kell gyorsítani. Csak értelmes programokat hajlandó elfogadni.
Ha azok a programok eredményt mutatnak fel, ám legyen. Ez volna a lényege. Ő az
eredményeket kéri és várja el. Amikor egy pályázatot elindítanak, annak legyen felelőse,
visszaellenőrizhető legyen és mutasson fel eredményt, különben nincs értelme, kidobott pénz.
Felhívná a figyelmet, hogy nemcsak neki, hanem az országban nagyon sok embernek, az
ügyészségnek is aggálya van az Országos Cigány Önkormányzat több milliárd forint
elsíbolásával. Nem tudják, hogy mire költötték, holott annak pont ide kellene eljutnia
Kiskunhalasra az emberekhez, nem pedig székházra és egyéb dolgokra, amit az ügyészség
vizsgál. Nehogy azt higgye, hogy ő találja ki ezeket az aggályokat. Ezt kitalálja más is és
ténydolgokról szólnak ezek a kitalált dolgok. Ezzel kezdte a hozzászólását, hogy minden olyant,
amit a cigányság integrált felzárkóztatását segíti, s eredményre vezet, azt a programot
támogatni kívánják, kívánja. Ezt pályázatot is, mert hozzák ide a pénzt. Csinálják, csinálják,
csak az eredmény, eredmény.
Ha Szűcs Csaba alpolgármester úr leteszi a nagy esküt, hogy lesz eredmény, –Osztályvezető úr
elmondta, hogy mi lesz az elvárás és az ellenőrzés- ha ennek lesz felelőse, aki erről beszámol, az
úgy legyen és eredményről számoljon be. Ezt kéri csak és ehhez adja a szavazatát.
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Szűcs Csaba alpolgármester:
Egy kicsit tényleg szomorú, mert ha az elmúlt egy év munkáját Patocskai Tamás képviselő úr
nem látja, az tényleg baj. Fáradjon el akár a tankerülethez és kérdezze meg, hogy az elmúlt egy
évben voltak-e elmozdulások pozitív irányba, vagy pedig nem. Az Országos Cigány
Önkormányzat őt egyáltalán nem érdekli. Nem az ő és a Képviselő úr feladata, hogy megítéljék,
hogy azok az állami támogatások hova kerültek, jó helyre, vagy nem. Ő Halason él, őt az
érdekli, hogy a halasi embereknek segítsen. Hogy Pesten mit csinálnak fent, nem érdekli,
higgye el. Nem arra kell összpontosítaniuk, hogy fent mit csinálnak. Farkas alpolgármester úr
is nagyon jól megfogta, hogy minden egyes pályázati lehetőségen részt kell venniük.
Nem azért indulnak el pályázatokon, s nem akarja kifordítani a mondanivalóját, hogy ezeket az
összegeket a Képviselő úr szavajárásával "lenyúlják". Eddig sem erről volt szó. Eddig sem folyt
át rajtuk olyan pénz, vagy főleg rajta, ami akár ezt feltételezné. Az, hogy a rosszat próbálják
meglátni benne, az elmúlt évek tapasztalatai lehet, hogy kicsit alátámasztják, főleg az országos
politikában. Azt azért tegyék hozzá, hogy az elmúlt években semmiféle ilyenre nem szánt Halas.
Nem volt hajlandó ilyen pályázatokon részt venni. Nem akarja felsorolni azokat a pályázati
lehetőségeket, amelyekből Halas évekkel ezelőtt kimaradt, s már most lenne eredménye. Ha
már kimaradtak, mindig azt mondja, hogy ne tekintsenek hátra, mert az elmúlt. Ha most van rá
lehetőség, akkor igenis minden egyes pályázaton induljanak el. Lehet, hogy nem fognak nyerni,
de legalább az esélyt adják meg maguknak, hogy elinduljanak. Abban biztos lehet, hogy ezek a
pénzek oda fognak menni, azokra a programokra lesznek fordítva, amelyekre pályáztak. Ezt
garantálja.
Fülöp Róbert polgármester:
Elég messzire eljutottak ebben a vitában, országos kérdésekig, satöbbi. A kérdés arról szól,
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázik-e. Azt gondolja, hogy ebben egyetértett
mindenki, aki a vitában megszólalt, reméli, hogy a képviselő-testület véleménye is ez lesz a
végére. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 389
Száma: 15.10.29/8/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 14:17
Típusa: Nyílt
Határozat #9; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15
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Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Igen
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Száma: 2015.10.29/8/0/A/KT
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237/2015. Kth.
Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése pályázat beadásának engedélyezése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, „Roma lányok
korai iskolaelhagyásának megelőzése” (pályázati kategória kódja: ROM-ISK-15) pályázatra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására, mely önerőt nem
igényel.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

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

9.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési és
használati szerződés
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
Az elmúlt testületi ülésen majdnem ugyanez az előterjesztés szerepelt a képviselők asztalán.
Akkor csak a vagyonkezelési szerződést tárgyalták, most a vagyonkezelésit és a használatit is.
Ennek egyszerű oka van. Az elfogadást követően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, aki a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében eljár a szakképzési iskolák
vonatkozásában, módosította a vagyonkezelési szerződés preambulumát kis mértékben. Ezért
szükség a vagyonkezelési szerződés újbóli megtárgyalása, illetve az előző határozattal
elfogadott vagyonkezelési szerződés hatályon kívül helyezése. Használati szerződés tervezetet
is benyújtottak, ami a Vári Szabó Kollégiumának a működtetésére vonatkozik.
-----Kérdések----Váradi Krisztián képviselő:
Kicsit kérdés, kicsit hozzászólás lenne. Ha már előttük van, a következő gondolat fogalmazódott
meg benne. A vagyonhasználati szerződés 18.pontja szól arról, hogy a centrumnak kötelessége
a vagyonkezelésbe adott ingatlanokon a felújítások, karbantartások elvégzése. A Vári Szabó
István Szakközépiskolánál a sportcsarnok, ha jól emlékszik, azt a nevet viseli, hogy városi
sportcsarnok. Ez nemcsak az iskoláé, bár elsősorban az iskoláé, de itt bonyolítanak számtalan
olyan rendezvényt, ami az egész várost érinti. Itt szoktak különböző sportrendezvények,
rangosabb mérkőzések, akár a kézilabda egyesületük részéről is lezajlani. Az iskolának a
sportcsarnoka elég rossz állapotban van, a parkettája már nagyon régen nem volt felújítva.
Gondolkodik-e a város azon, hogy ilyen felújítást terveznek? Noha azt látja, hogy a szerződés
szerint ez minden tekintetben a centrum kötelessége lenne. Pont abból kifolyólag, hogy nemcsak
oktatási célokat szolgál ez az intézmény, hanem más egyéb célokat is, így azt gondolja, hogy
ebben az önkormányzatnak is van némi feladata, felelőssége. Nem tudja, hogy kaphat-e erre
valamilyen választ, hogy e tekintetben önkéntes alapon a centrummal együttműködve
valamilyen felújítást kezdeményezzenek, amiből a város és a centrum is kivenné természetesen
a részét anyagilag.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt tudja erre pár mondatban válaszolni, hogy ennek a sportcsarnoknak az állapota előttük is
ismert és valóban nagyon régóta nem kapott komolyabb felújítást. A fűtési rendszerrel is
problémák vannak. Valóban ráférne erre a területre egy komolyabb beruházás, egy megújítás.
Nemcsak a centrummal kötött szerződésen keresztül, hanem más módon próbálják generálni a
forrásokat, hogy el tudjanak jutni arra a pontra, hogy tervezhetővé váljon ez a felújítás.
Gondolkoznak abban, hogy akár az említett egyesületekkel közösen. Vannak akár a kézilabda
szövetségnél hasonló források, mint az MLSZ-nél a műfüves pályánál megpályázott lehetőség.
Elképzelhető, hogy a kézilabda szövetségnél is lehetne egy hasonlóra pályázni. Ezek az utak
azok, amelyek bejárhatóak lennének. Szerinte nyitott szemmel kell járni mindannyiuknak, s ha
látnak ilyen lehetőséget, akkor azt kihasználni, illetve meg kell próbálni azokon a helyeken,
ahol erre van kapacitás, lehetőség, ott lobbizni azért, hogy ezt a felújítást minél hamarabb meg
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tudják tenni. Ennyit tud elmondani. Nem tudja, hogy ezzel tudott-e válaszolni a konkrét
kérdésre. Konkrétum nincs, de a problémát érzik ők is, s próbálnak erre valamilyen megoldást
találni. Ez a lényege a mondandójának.
-----Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Többször összenéztek Molnár Nándor csoportvezető úrral. Annyiban egészítené ki, amit
Polgármester úr elmondott, hogy az intézmény vezetése számára jelezték, hogy mivel több
vállalkozással kapcsolatban vannak, mind a nyílászárócserére, mind a fűtéskorszerűsítésre és a
játéktér borításának rendbehozatalára kérnek árajánlatot. Ez az elmúlt egy-két hétben történt
meg. Ezek jelen pillanatban készülnek, tudomása szerint több halasi vállalkozótól lesz erre
ajánlat, illetve teljes egészében felmérik, s ezt követően tervezik, hogy összehoznak egy
találkozót a szakképzési centrum vezetőjével, illetve a városvezetéssel és megnézik, hogy milyen
lehetőségek vannak.
Váradi Krisztián képviselő:
Csak megköszönni szeretné a választ, teljesen megnyugtatja, megfelelő és kielégítő számára.
Igazából neki is ez volt a fontos, hogy akkor a városvezetés előtt is ismert és fontos ez a
probléma. Tudja, hogy a szerződésnek ez nem része, de a 18. pont megütötte a szemét, amikor
nézte. A múltkor nem vette észre, akkor nem fogalmazódott meg benne ez a kérdés. Most, hogy
áttekintette a szerződést újra, így fogalmazódott meg benne, hogy ezzel tényleg valamit csinálni
kell, mert már régebben is jelezték többen, akik használják, hogy nagyon rossz állapotban van a
városuk központi sportcsarnoka. Bízik benne, hogy lesz a dologban előrelépés a közeljövőben.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
Kiskunhalas Város Sportkoncepciója intézkedési tervének megfelelően megalakult az ott
meghatározott intervallumon belül a sportinfrastruktúrát felmérő bizottság, elkezdte a
munkáját. Bekérték az intézményektől a sportkoncepcióban leírt sportinfrastruktúra műszaki
felmérését leíró dokumentációt. Ezt november 5-ig kérte be. Ezt követően összeállítanak a
koncepcióban fogalmazottak szerint egy prioritáslistát, s felújítási tervet fognak a
koncepcióban foglaltak szerint a testület elé terjeszteni, aminek része valószínűleg ez is.
Fülöp Róbert polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 390
Száma: 15.10.29/9/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 14:25
Típusa: Nyílt
Határozat #10;
Elfogadva
Minősített
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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
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Száma: 2015.10.29/9/0/A/KT

238/2015. Kth.
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata
valamint a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum által a Kiskunhalasi Vári Szabó
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra (Kiskunhalas Kazinczy u. 5.), vonatkozó, jelen
előterjesztés mellékleteként csatolt Vagyonkezelési Szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés aláírására.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata,
valamint a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum által a Kiskunhalasi Vári Szabó
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra (Kiskunhalas Kazinczy u. 5.), kollégium
üzemeltetésére vonatkozó, jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Használati Szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Használati Szerződés aláírására.
3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 220/2015 Kth. számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Papp Gyula főigazgató, Kiskunhalasi Szakképzési Centrum,
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák alapító
okiratainak módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az előterjesztés elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 391
Száma: 15.10.29/10/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 14:26
Típusa: Nyílt
Határozat #11;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
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Nem
Tartózkodik
Szavazott

Voks:
14
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0
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Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
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Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Száma: 2015.10.29/10/0/A/KT

239/2015. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak
módosítása (Százszorszép Óvodák alapító okiratát módosító okirat)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító okiratát módosító
okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: 3/2015.
Módosító okirat
A Százszorszép Óvodáknak a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2014. február 27.
napján kiadott, 58/2014. Kth számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat Feladat ellátási helyei pontjában:
székhelye: Százszorszép Óvodák 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2.
tagintézménye: Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája, 6400 Kiskunhalas Szabadság
tér 3.
telephelye: nincs
helyébe a:
székhelye: Százszorszép Óvodák, 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2.
telephelye: Felsővárosi Óvoda 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
szöveg lép.
2. Az alapító okirat Engedélyezett férőhelyek száma pontjában:
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Tagóvodája
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76 óvodai férőhely (21, 25 és 30 fős csoportszoba)
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Tagóvodája
135 óvodai férőhely (24, 25, 25, 30 és 31 fős csoportszoba)
szövegrész helyébe a
Székhely: Százszorszép Óvodák Kiskunhalas Vasút u. 2.
76 óvodai férőhely (21, 25 és 30 fős csoportszoba)
Telephely: Felsővárosi Óvoda Kiskunhalas Szabadság tér 3.
135 óvodai férőhely (24, 25, 25, 30 és 31 fős csoportszoba)
szöveg lép.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Kiskunhalas, október 29.
P.H.
Fülöp Róbert
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17.
Nyerges Pálné óvodavezető, Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2.
Mészáros Ágnes intézményi referens
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

240/2015. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak
módosítása (Százszorszép Óvodák alapító okirat)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák alapító okiratát az alábbiak
szerint fogadja el:
Okirat száma: 4/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Százszorszép Óvodák alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
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1.1.1. megnevezése: Százszorszép Óvodák
1.1.2. rövidített neve: Százszorszép Óvodák
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:6400 Kiskunhalas Vasút u.2.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
telephely címe
1 Felsővárosi Óvoda
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981.09.01
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés
4.2.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020
óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása;
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai
nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; munkahelyi
étkeztetés;
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 091110
óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
2
szakmai feladatai
3 091130
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
4. 091140
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5. 096015
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6. 096025
munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
4.5.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott
felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről is
vehet fel gyermekeket.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással kapcsolatos
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feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói
jogokat a Polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
törvény
Munka Törvénykönyve
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2
hatálya alá tartozó jogviszony
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény,
a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
maximális gyermek-,
feladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
tanulólétszám
1 Székhely: Kiskunhalas, Vasút u. 2.
óvoda
76
Telephely:Felsővárosi Óvoda Kiskunhalas
óvoda
135
2
Szabadság tér 3.
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
rendelkezés joga funkciója, célja
száma
vagy a vagyon
használati joga
1 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.
4758
saját tulajdon
óvodai nevelés
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 2170
saját tulajdon
óvodai nevelés
2
3.
7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2014. február 27. napján kelt,58/2014 Kth. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Kiskunhalas, 2015. október 29.
P.H.
Fülöp Róbert
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17.
Nyerges Pálné óvodavezető, Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2.
Mészáros Ágnes intézményi referens
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

241/2015. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak
módosítása (Napsugár Óvodák alapító okiratát módosító okirat)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratát
módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: 5/2015
Módosító okirat
A Kiskunhalasi Napsugár Óvodáknak a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2014. április
3. napján kiadott, 119/2014. Kth számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján a következők szerint módosítom:
1.. Az alapító okirat 21. pontjában:
Székhelye: Napsugár Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady E. u. 4.
Tagintézményei:
- Napsugár Óvoda Magyar Utcai tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
- Napsugár Óvoda Átlós Utcai tagóvodája
6400 Kiskunhalas Átlós u. 21.
- Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 12.
telephelye: nincs
helyébe a:
Székhelye: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u.4.
Telephelyei
- Magyar Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
- Átlós Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
- Szilády Áron Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 12.
szöveg lép.
2.. Az alapító okirat 22. pontjában:
- Napsugár Óvoda Ady Endre Utcai Tagóvodája
76 óvodai férőhely (24 és 2 db. 26 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája
48 óvodai férőhely ( 2 db. 24 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvoda Szilády Áron Utcai Tagóvodája
66 óvodai férőhely (2 db. 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba)
- Napsugár Óvoda Átlós Utcai Tagóvodája
51 óvodai férőhely (25 és 26 fős csoportszoba
helyébe a
- Székhely: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, 6400 Kiskunhalas Ady Endre u.4.
76 óvodai férőhely (24 és 2 db. 26 fős csoportszoba)
- Telephely: Magyar Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
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48 óvodai férőhely ( 2 db. 24 fős csoportszoba)
- Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 12.
66 óvodai férőhely (2 db. 14, egy 17 és 21 fős csoportszoba)
Telephely: Átlós Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
51 óvodai férőhely (25 és 26 fős csoportszoba
szöveg lép.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Kiskunhalas, október 29.
P.H.
Fülöp Róbert
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17.
Ácsné Fehér Klára Óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady Endre u. 4.
Mészáros Ágnes intézményi referens
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

242/2015. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak
módosítása (Napsugár Óvodák alapító okirata)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: 6/2015
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
1.1.2. rövidített neve: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:6400 Kiskunhalas Ady Endre u. 4.
1.2.2. telephelyei:
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telephely megnevezése
1 Szilády Áron Utcai Óvoda
2 Magyar Utcai Óvoda
3 Átlós Utcai Óvoda

telephely címe
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 12.
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.
6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés
4.2.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020
óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása;
nemzetiségi óvodai nevelés (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés,
ellátás), ellátás; óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; munkahelyi
étkeztetés;
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 091110
óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
2
szakmai feladatai
3 091130
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
4. 091140
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5. 096015
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6. 096025
munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
4.5.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott
felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről is
vehet fel gyermekeket.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással kapcsolatos
feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói
jogokat a Polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
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1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó jogviszony
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény,
a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
maximális gyermek-,
feladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
tanulólétszám
1 Székhely: 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. óvoda
76
Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda 6400
óvoda
66
2
Kiskunhalas Szabadság tér 3.
Telephely: Magyar Utcai Óvoda, 6400
óvoda
48
3
Kiskunhalas Magyar u. 16.
Telephely: Átlós Utcai Óvoda, 6400
óvoda
51
4
Kiskunhalas, Átlós u. 21.
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
rendelkezés joga funkciója, célja
száma
vagy a vagyon
használati joga
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 3665
saját tulajdon
óvodai nevelés
1
4.
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron 2234
saját tulajdon
óvodai nevelés
2
u. 12.
6400 Kiskunhalas, Magyar u.16. 2264/1
állami tulajdon, óvodai nevelés
3
használati jog
4 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 21.
078/59
saját tulajdon
óvodai nevelés
7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2014. április 3. napján kelt, 119/2014 Kth. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Kiskunhalas, 2015. október 29.
P.H.
Fülöp Róbert
polgármester
2

Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17.
Ácsné Fehér Klára Óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady Endre u. 4.
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Mészáros Ágnes intézményi referens
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

243/2015. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak
módosítása (Bóbita Óvoda alapító okiratát módosító okirat)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát módosító
okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: 7/2015.
Módosító okirat
A Kiskunhalasi Bóbita Óvodának a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2014. április 3.
napján kiadott, 119/2014. Kth számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 18. pontjában:
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
hallás fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy ,magatartás szabályozási
zavarral
- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Német nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára
- Munkahelyi étkeztetés
helyébe a
- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
hallás fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy ,magatartás szabályozási
zavarral
- Kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára
- Munkahelyi étkeztetés
szöveg lép
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2.. Az alapító okirat 22. pontjában:
Székhelye: Bóbita Óvoda 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Tagintézménye:
- Bóbita Óvoda Bajza Utcai tagóvodája 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u.2.
telephelye: nincs
helyébe a:
Székhelye: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
Telephelye:
- Bajza Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
szöveg lép.
3. Az alapító okirat 23. pontjában:
- Bóbita Óvoda
318 óvodai férőhely (4 db. 20, 4 db. 22, és 6 db. 25 fős csoportszoba)
- Bóbita Óvoda Bajza Utcai Tagóvodája
87 óvodai férőhely (3 db. 29 fős csoportszoba)
helyébe a
-.. Székhely: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.
318 óvodai férőhely (4 db. 20, 4 db. 22, és 6 db. 25 fős csoportszoba)
-.. Telephely: Bajza Utcai Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
87 óvodai férőhely (3 db. 29 fős csoportszoba)
szöveg lép.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Kiskunhalas, október 29.
P.H.
Fülöp Róbert
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17.
Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17.
Mészáros Ágnes intézményi referens
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

244/2015. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak
módosítása (Bóbita Óvoda alapító okirata)
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító okiratát az
alábbiak szerint fogadja el:
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Okirat száma: 8/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
1.1.2. rövidített neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
telephely címe
1 Bajza Utcai Óvoda
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 2.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés
4.2.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020
óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése (hallásfogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos, autista, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása; nemzetiségi óvodai
nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás);
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; munkahelyi étkeztetés;
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 091110
óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
2
szakmai feladatai
3 091130
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
4. 091140
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5. 096015
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
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6. 096025
munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
4.5.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott
felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről is
vehet fel gyermekeket.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással kapcsolatos
feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói
jogokat a Polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
Közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
törvény
Munka Törvénykönyve
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2
hatálya alá tartozó jogviszony
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény,
a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
maximális gyermek-,
feladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
tanulólétszám
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek
óvoda
318
1
tere 17.
Telephely: Bajza Utcai Óvoda Kiskunhalas
óvoda
87
2
Szabó Ervin u. 2..
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
vagyon feletti
az ingatlan
helyrajzi
rendelkezés joga funkciója, célja
száma
vagy a vagyon
használati joga
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 4730/21
saját tulajdon
óvodai nevelés
1
tere 17.
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin
630/1
saját tulajdon
óvodai nevelés
2
u. 2.
7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv2014. április 3. napján kelt, 121/2014 Kth. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Kiskunhalas, 2015. október 29.
P.H.
Fülöp Róbert
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17.
Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17.
Mészáros Ágnes intézményi referens
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----11
11.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Az önkormányzat képviselőjének delegálása a Kiskunhalasi Általános Iskola
intézményi tanácsába
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
Csak reagálni szeretne egy felmerült problémára. A jogszabály azt írja elő, hogy amennyiben a
nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 73.§ (4) bekezdése alapján kötelező
jelleggel jönnek létre az intézményi tanácsok, akkor delegálási kötelezettsége van a
jogszabályban meghatározott szervezeteknek, többek között az önkormányzatnak is. A
jogszabály azt mondja, hogy az önkormányzat delegál képviselőt az intézményi tanácsba.
Semmilyen jogszabályi kötelezettség nincs arra vonatkozóan, hogy önkormányzati képviselőnek
kell lennie. Az önkormányzat által delegált képviselőnek kell lennie az intézményi tanács
tagjának.
Fülöp Róbert polgármester:
Innentől kezdve a bizottság által javasolt Szűcs Csaba alpolgármester úr jelölése minden
szempontból jogszerű és legális jelölésnek minősül. Így ezt az előterjesztés részének tekinti. A
határozati javaslat Szűcs Csaba alpolgármester jelöléséről szól. Ezzel a kiegészítéssel kell
érteni az előterjesztést.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Patocskai Tamás képviselő:
A bizottságon tartózkodott ennél a szavazásnál, ugyanis ez a képviselő önkormányzati
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képviselő, vagy képviselő delegált, számára nem volt egyértelmű és világos. A bizottságon az
alpolgármester ott volt és hivatkozott arra, hogy a Jegyző asszony azt mondta. Szeretett volna
ennél kicsit konkrétabbat tudni erről a dologról, hogy mit jelent az a képviselő szó. Így is lehet
érteni, ahogy az Osztályvezető úr elmondta. Így el tudja fogadni. Személy szerint a Szűcs
Csabát így támogatja, visszatérve erre. Tudják, hogy a Kiskunhalasi Általános Iskola a volt
speciális iskola. Itt kibontakozhat és eredményeket mutathat fel, amikor ebben a tanácsban
javaslatokat tesz majd, hogy melyik irányba működjön a tantestület. Meg fogja szavazni Szűcs
Csabát, ha még bírja, akkor ezt is vállalja be és csinálja. Sok jó egészséget és erőt kíván.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és Szűcs Csaba jelölésének elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 392
Száma: 15.10.29/11/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 14:30
Típusa: Nyílt
Határozat #12;
Elfogadva
Egyszerű

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
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ

Vízkeleti Szabolcs

Távol

SHT

Száma: 2015.10.29/11/0/A/KT

392

245/2015. Kth.
Az önkormányzat képviselőjének delegálása a Kiskunhalasi Általános Iskola intézményi
tanácsába
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
73.§. (3)-(4) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Általános Iskola intézményi tanácsába az alábbi
személyt delegálja:
Szűcs Csaba társadalmi megbízatású alpolgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szalainé Kupferschmidt Éva igazgató, Kiskunhalasi Általános Iskola, Köztársaság u. 17.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

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

12.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Köznevelési feladatok átvétele Pirtó Község Önkormányzatától
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető:
A napirend arra vonatkozik a jelenlegi határozati javaslat szerint, hogy a képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármester urat arra, hogy Pirtó Község Polgármesterével, illetve Pirtó
községgel tárgyalásokat folytasson az óvodai feladatok köznevelési szerződés keretében történő
átvételéről. Tehát nem arról döntenek, hogy átveszik a pirtói köznevelési feladatokat, hanem
arra hatalmazza fel a testület a Polgármester urat, hogy erről tárgyaljon és a tárgyalások
eredményeképpen esetlegesen kialakuló megállapodásokat a testület elé terjessze. Szükség van
erre azért, mert Pirtó Község Önkormányzata megkereste önkormányzatukat azzal, hogy
tárgyalásokat kíván folytatni az ottani óvoda helyzetéről abban a vonatkozásban, hogy a
demográfiai mutatók miatti létszámcsökkenés következtében az óvoda önálló költségvetési
szervként való működtetése kritikussá vált. Szeretnének olyan megoldást találni az óvoda
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működtetésére, amivel Pirtó továbbra is óvodai ellátással rendelkezik Pirtón, viszont egy
költséghatékonyabb megoldás keretében történik ez.
Azt szintén szeretné előre bocsátani, hogy természetesen ez Kiskunhalas Város
Önkormányzatára plusz költségeket nem ró, hiszen a köznevelési szerződésnek része az, hogy az
állami normatívákon felüli bekerülési költségeket ki fedezi. A köznevelési szerződés keretében
történő feladatellátás nem mentesíti az önkormányzatot a feladat ellátása alól. Az óvodai
ellátás továbbra is Pirtó kötelező feladata, amiről sikeres megállapodás esetén nem
intézményfenntartással, hanem köznevelési szerződés keretében fog gondoskodni. Itt érdemes
aláhúzni azt, hogy Pirtó fog gondoskodni a pirtói óvodások ellátásáról a továbbiakban is.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyival egészítené ki, hogy ennek a napirendnek a megjelenésekor szárnyra kaptak olyan
hírek, hogy bajban van a pirtói óvoda. Azt tudja mondani, hogy amikor ilyen kattingatásokat
vadásznak, akkor jó ilyen címekkel hatásvadászként megjelenni, de valójában ez az
előterjesztés semmilyen bajt, vagy problémát nem tár fel. Azt javasolja az újságíróknak, hogy
mielőtt elkezdenek ilyen cikkeket írni, s ezen a pirtói polgármester is nagyon meglepődött,
hiszen ő sem érzi úgy, hogy problémák lettek volna az intézmény körül, kérdezzék meg azokat,
akik ezt a témát mélyebben ismerik, mielőtt olyan hullámokat gerjesztenének, amelyeknek
tulajdonképpen nincs semmilyen létük, vagy létjogosultságuk. Azt szeretné kérni, hogy
meggondoltan cselekedjenek, hiszen ez az előterjesztés sem arról szól, hogy baj lenne. Arról
szól, hogy a pirtói óvoda nem önállóan, hanem telephelyként üzemelne tovább. Nem gondolja,
hogy ez Pirtó számára, vagy számukra bajt jelentene. Ez egy viszonylag egyszerű technikai
kérdés, amit vagy sikerül így kezelniük, amennyiben nem, akkor Pirtó viszi tovább az óvodáját
úgy, ahogy tette eddig. A mostani előterjesztés pedig egyszerűen a témáról való tárgyalásra
vonatkozó felhatalmazást adná meg. Ennyit kíván még ő is hozzátenni előzetesen.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Váradi Krisztián képviselő:
Ő volt az egyik a bizottságban, aki nem támogatta ezt az előterjesztést. Ez a napirendi pont volt
az, amiről a bizottságuk a legtöbbet vitázott. Megpróbálták minden oldalról körbejárni a
dolgot. Megmondja őszintén, hogy az ott elhangzott érvek sem tudták meggyőzni. Azóta sem
tudta senki meggyőzni arról, hogy erre szükség lenne. Polgármester úrtól is elhangzott, hogy
nincs semmiféle baj. Elhangzott az is, hogy ez nekik többletköltséggel nem jár. Megfordítva, ha
nekik nem jár többletköltséggel, azt jelenti, hogy Pirtó nem takarít meg rajta. Ismét azt a
kérdést teszi fel, amit feltett bizottsági ülésen. Ha semmi baj nincsen, semmi megtakarítást nem
okoz ez Pirtónak, akkor miért van erre szükség? Egy válasz hangzott el Molnár Nándor
osztályvezető úrtól, hogy hatékonyabban lehet szervezni az óvodai ellátási feladatokat.
Megmondja őszintén, hogy ez őt nem tudja túlzottan meggyőzni. Nem is igazából látja át,
hogyan lehetne ettől hatékonyabban szervezni.
Ami miatt nem tudja támogatni, ez számára elvi kérdés. Pirtón és sok hasonló méretű
településen a környéken gyakorlatilag két-három intézmény fenntartása az összfeladata az
önkormányzatnak. Ez Pirtón is gyakorlatilag egy általános iskola volt, amíg nem lett
államosítva. Most már ez sem feladatuk. Így maradt egy óvoda és művelődési ház. Ha ebből az
óvodát átpasszolja Kiskunhalasnak, akkor már csak egy művelődési ház marad. Egyáltalán mi
szükség van egy teljes apparátusra, polgármesterre, alpolgármesterre, képviselő-testüeltre,
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jegyzőre? Ha egy ekkora településnek ugyanolyan apparátusa van, csak kisebb méretben,
akkor azt gondolja, hogy elvi kérdés, hogy ne adjanak át feladatokat nagyobb városoknak. Azt
gondolja, hogy egy ilyen községben, ahol ráadásul tudják, hogy a méretéhez képest jelentős
ipar is van, tehát van iparűzési adó bevételük jelentősen, bár nem ismeri Pirtó költségvetésének
anyagi helyzetét, nem hiszi, hogy egy csoport fenntartása óvodai keretek között számukra
túlméretezett lenne. Ha pedig tényleg úgy van, ahogy Polgármester úr mondja, hogy ráadásul
nem is takarítanak meg rajta, akkor ismét kérdezi, hogy nincs semmi baj, nem takarítanak meg
rajta, akkor egyáltalán mi szükség rá?
Számára nem érthető az előterjesztés, elvi szinten sem tudja támogatni, hogy kistelepülések
sorban elkezdjenek feladatokat átadni a városnak csak azért, mert kvázi „nincs kedvük
hozzá”.Így nem tudja támogatni ezt az előterjesztést.
Fülöp Róbert polgármester:
Úgy érzi, hogy egy kisebb szereptévesztés van. Ők nem a pirtói képviselő-testület. A pirtói
képviselő-testület meghozta azt a határozatát, mely szerint a feladat átadásának a tárgyalására
az ő polgármesterük fel van hatalmazva. Pirtó Község Önkormányzata meghozta ezt a döntést.
Ezt a döntést lehet kétségbe vonni, hogy jó döntés volt-e, vagy nem. Ezen túlvannak, ezen a
ponton túlléptek. Nem azt mondta, hogy nem tudnak megtakarítani ezzel a döntéssel.
Amennyiben telephelyként szerepel, nem kell intézményvezetőt kinevezni, így lehet valamennyi
megtakarítás a pirtói önkormányzat számára. Elképzelhető az, hogy ez a verzió valamicske
megtakarítást eredményezhet. Azért nagyon feltételes, mert ezt a fajta üzemeltetés, mivel nem
volt még pirtói tagintézménye egyik tagintézménye, vagy telephelye egyik kiskunhalasi
óvodának sem. A pontos számok akkor fognak kiderülni, amikor mélyebben belemennek a
tervezésébe, vagy a működés feltételrendszerébe, s láthatóvá válik az, hogy a vezető óvónőnek
Pirtóra kimenni hetente egyszer, vagy kétszer azért, hogy felügyelje az ottani munkát, milyen
költségeket fog jelenteni. Előbb-utóbb ki fog alakulni az, hogy milyen költségvonzata lesz ennek
az átalakításnak. Ennek a teljes költségvonzatát nem a kiskunhalasi költségvetés fogja viselni,
hanem a pirtói. A megtakarítások és a pluszköltségek is ott fognak jelentkezni. Hogy ez jó
döntés, vagy rossz döntés számukra, nem hiszi, hogy nekik kellene ezen vitatkozni, vagy
eldönteni. Nekik azt kell eldönteni, hogy ebben a dologban akarnak-e segíteni, adnak-e segítő
kezet, mert ők ezt kérik, vagy nem adnak, mert azt mondják, hogy oldják meg maguk a
problémájukat. Nem gondolja, hogy nekik itt kellene különböző módon elbújni a feladatok elöl.
Vannak nagyszerű óvodáik, óvodapedagógusaik, vonják be őket ebbe a munkába. Ha Pirtó
számára ez segítség, akkor segítsenek rajtuk. Véleménye szerint sokkal inkább erről szól ez az
előterjesztés, mintsem a költségek értékeléséről. Ez nem az ő testületük feladata. Ő ezt
hangsúlyozná.
Farkas Dániel alpolgármester:
Amit Váradi Krisztián képviselő jelzett, hogy elviekben nem ért egyet. Ő is azt gondolja, hogy
alapvetően elvi vita van. Pirtó Község Önkormányzata hozott egy döntést, amit Képviselő úr
elmondott, azzal véleménye szerint alapvetően ezt a döntést kritizálta. Mivel most nem Pirtó
testületi ülésén ülnek, ezért az ő szempontjukból fontos ezt megnézni. Annak a jogi hátterét nem
tudja, hogy szükséges volt-e mindenképpen ez az előterjesztés, vagy Polgármester úr
tárgyalhatott volna enélkül is erről az ügyről, viszont azt gondolja, hogy ez így teljesen korrekt
és fair eljárás az ő képviselő-testületükkel szemben.
Pirtóról azt gondolja, mint szomszédos településről, hogy rengetegen dolgoznak ott, akik
Kiskunhalason laknak és fordítva. Ezzel a településsel szerinte nekik jó viszonyt kell folytatniuk.
Ha tőlük érkezik egy ilyen irányú, vagy bármilyen megkeresés, akkor az egy jól
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körülhatárolható döntés, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármester tárgyal
az ottani polgármesterrel és egy-két hónap múlva látnak egy határozati javaslatot, vagy az is
elképzelhető, hogy nem fognak látni ebből határozati javaslatot. Azt gondolja, hogy az az elv a
helyes, ha őket egy más település megkeresi, akkor az ő kérésüket, lehet, hogy nem tudják
elfogadni, de legalább mindenféle tekintetben járják körül.
Biztos benne, hogy a tárgyalások során ki fog derülni, hogy Kiskunhalasnak megéri, vagy nem,
Pirtónak miért éri meg. Ezt is meg fogják tudni. Ha döntésre kerül a sor, akkor szerinte a
testület a legjobb döntést fogja meghozni.
Tapodi Attila képviselő:
Ez megint egy olyan előterjesztés, amiben pont a frakciótársával nem egyformán
gondolkodnak. Ez nem probléma. Ő a maga részéről tudja támogatni ezt az előterjesztést.
Tárgyaljon a polgármester és majd akkor, amikor megvan a megfelelő tapasztalat, szakmai,
pénzügyi tartalom, akkor úgyis fognak dönteni arról, hogy megéri-e, vagy nem.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy körbeértek. Amit lehetett erről az előterjesztésről, az elhangzott.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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246/2015. Kth.
Köznevelés feladatok átvétele Pirtó Község Önkormányzatától
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat a pirtói óvodai köznevelési feladatok átvételéről.
A tárgyalások során kialakuló megállapodásokat jóváhagyás végett terjessze a
Képviselő-testület elé 2016. február 29-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy Ferenc polgármester Pirtó Község Önkormányzata, 6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.
Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

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

13.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal kötött együttműködés kibővítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
Azért fűzne ehhez egy pár gondolatot, mert azt gondolja, hogy egy fontos döntése a testületnek.
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A víziközmű társulat sok éves működése során bebizonyosodott az, hogy ennek a társulatnak a
léte az önkormányzat víziközműveket érintő beruházásaiban nagy segítséget nyújtott. Olyan
forrásokat sikerült összegyűjtenie és olyan kapcsolatokat ápolt a lakossággal, amelyek a
beruházásaikat gördülékenyebb és hatékonyabbá tették. Ismét kiemelné, hogy a források
összegyűjtésében és az önkormányzat rendelkezésére bocsátásban is nagy segítséget nyújtott
elsősorban a legutóbbi szennyvízberuházás kapcsán.
Az előterjesztés lényege tulajdonképpen az, hogy a korábban megkezdett és folyamatos munka
ne szakadjon meg, hanem a víziközmű társulatnak és vele együtt az önkormányzatnak is
lehetősége legyen arra, hogy a lakosság erőforrásait és lehetőségeit is bevonva az
önkormányzat beruházásokba olyan új fejlesztéseket tudjanak megvalósítani, amelyek
elsősorban természetesen a helyi lakosság életminőségét és lakhatását segítik elő.
Azt tudni kell, hogy a víziközmű társulatnak a törvény adta lehetőségei arra terjednek ki, hogy
víziközmű beruházásokhoz forrást nyújtson. Elsősorban ami még előttük álló nagy feladat, a
város egyes területeinek csapadékvíz elvezetési rendszereinek a megoldása. Ebben a
feladatkörben tud nagy segítséget nyújtani a víziközmű társulat abban az esetben, ha nem
szűnik meg a szennyvízberuházás bezárását követően, hanem továbbra is életben marad és
további lehetősége nyílik arra, hogy az önkormányzat számára forrásokat biztosítson.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy ez így jól össze lett foglalva.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Az előterjesztés címéből talán valóban nem igazán derül ki, de ő is szeretné felhívni a
kiskunhalasi lakosság figyelmét, hogy itt egy rendkívül fontos előterjesztésről beszélnek.
Megkockázatja még azt is, hogy ennek az új képviselő-testületnek az egyik legfontosabb
előterjesztése ez. Ha megnézik, hogy milyen problémák vannak a városukban, s erről a
lakosságot megkérdezik, akkor a csapadékvíz elvezetésének problémája az egyik legégetőbb a
város lakói számára, hasonlóan ahhoz, mint ahogy az utak rendkívül rossz minőségű állapota.
Az utak állapotának javítására már tett határozott lépéseket az új városvezetés, sőt már van
felújított út is, a Bajza utca. Zöld lámpát kapott a Tormássy utca felújítása is. Ahogy látni
fogják, újabb két utca fog majd szilárd útburkolatot kapni.
Azért tartja ezt fontosnak, hogy világossá tegye, hogy milyen fontos lépések is történtek az
elmúlt egy évben, mióta az új testület, az új városvezetés felállt, mert aki nem kellőképpen
tájékozott a város ügyeiben és hallgatta Tapodi képviselő úr napirend előtti, némiképp
provokatív hozzászólását, az egész más képet gondol a városról kapni. A valóság ezzel szemben
az, ahogy most is látják ebben az előterjesztésben, s az Osztályvezető úr is elmondta, itt most
arra igyekszik az önkormányzat lehetőséget teremteni, hogy azokban az utcákban, ahol ideág
az esőzéskor, hóolvadáskor térdig érő vízben kellett a járdákon az ott lakóknak menni és a
kertekben is térdig ért a víz, ez a probléma megoldódjon. Erre van egy igen tetemes, jelenleg is
rendelkezésre álló pénz, amely kiegészül bizonyos konstrukciókkal. Úgy gondolja, hogy ez egy
többszázmillió forintos összeg lesz, ami arra fordítható, hogy a városnak ez a rendkívül nagy
problémája megoldódjon. Ezt nyilván meg fogja előzni egy komoly tervezőmunka, s utána lehet
még a konkrét lépésekről beszélni.
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Mégegyszer megismétli, hogy ez egy nagyon fontos probléma, s ha ezt meg tudják oldani, akkor
úgy gondolja, hogy ismét egy több évtizedes adósságot tud ez a mostani önkormányzat
megoldani.
Tapodi Attila képviselő:
Ő is szeretne csatlakozni ahhoz, hogy ez egy nagyon fontos és hangsúlyos döntés. Azt gondolja,
hogy olyan összegről és lehetőségről beszélnek, hogy mindenki, aki józanul gondolkodik, egy
ilyen ölébe hullott lehetőséget nem utasít el, hanem igenis kapva-kap az alkalmon, hogy éljen
vele.
Vili Gábor barátja már több, mint egy évvel ezelőtt felvázolta nekik ezeket a lehetőségeket.
Személyesen is beszélt vele. Már akkor is tervezte, ezért is tűzték az SHT programjába is bele.
Azt gondolja, hogy programtól és pártállástól függetlenül megvalósítandó terület. Nagyon
örülnek neki. Nagyon sok olyan út van, ahol megoldatlan a csapadékvíz-elvezetés. Jómaga is
ilyen utcában lakik. Feltétele az utak felújításának. Arra kér mindenkit, hogy pártállástól
függetlenül támogassa ezt az előterjesztést.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Ő is csak üdvözölni tudja ezt az előterjesztést, s nagyon örül annak, hogy a társulat jogi
képviseletét ellátó iroda kidolgozott egy javaslatot a társulat továbbműködtetésére. Nagyon
régóta égető probléma ez szinte a város egész területén. A csapadékelvezetéssel nagyon nagy
gondok vannak, legyen az aszfaltos, vagy homokos utca. Nagyon nagy szükség lenne a
csapadékvíz elvezetésére, s reméli, hogy ezek után hamarosan lehetőség adódik erre, s
megoldódnak majd ezek a problémák. Sokkal élhetőbb lesz majd ettől a város.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ő is azt gondolja, hogy ez egy komoly feladat
első lépcsőjének a megugrását jelenti, amennyiben elfogadja a képviselő-testület ezt a
határozati javaslatot. Remélik, hogy a következő években ezt konkrét beruházásokkal fogják
tudni majd a megvalósítási szakaszban érzékeltetni a lakosság felé is.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
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247/2015. Kth.
A Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal kötött együttműködés kibővítése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata kifejezi szándékát arra, hogy a KEOP pályázati
finanszírozás keretében megvalósuló szennyvízcsatorna beruházáshoz kiegészítésként
megvalósítani tervezett (illetve a későbbiekben megtervezendő) infrastrukturális beruházásokat
– különösen a szennyvízberuházáshoz szervesen kapcsolódó (köz)terület rehabilitációs-,
valamint vízrendezési- beruházásokat és a csatornahálózat állagmegóvásához indokolt
kiegészítő beruházásokat – a területen érintett ingatlantulajdonosok által létrehozott
Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal együttműködve, közös beruházásban valósítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Kiskunhalasi Víziközmű Társulat, Kmeth S. u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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-----Napirendi pont----14
14.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Hozzájárulás jelzálog törléshez (Babud és Társa Kft. 6023 hrsz.)
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések----Fülöp Róbert polgármester:
Itt alapvetően egy Ipari Parki területről van szó, s az ehhez kapcsolódó jelzálog törléséről,
mivel teljesültek azok a feltételek, amikor a vásárló akkor vállalt, amikor megvásárolta ezt a
területet.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jelzálog törléséhez való hozzájárulásról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 395
Száma: 15.10.29/14/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 14:53
Típusa: Nyílt
Határozat #15;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

Igen
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FIDESZ

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

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

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

Száma: 2015.10.29/14/0/A/KT

395

248/2015. Kth.
Hozzájárulás jelzálog törléshez (Babud és Társa Kft. 6023/17 hrsz.)
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Babud és Társa
Kft.-nek (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 19.) a 6023/17 hrsz alatti ingatlan vásárlásakor
tett vállalásainak teljesítését és hozzájárul az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törléséhez,
felhatalmazza a Polgármestert a törlési engedély kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Babud és Tsa. Kft. 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 19.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----15
15.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalason úttársulat megalakítása az Epreskert utcában
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy ez az előterjesztés már ismert a képviselők számára, hiszen hasonló témával
találkozhattak már az elmúlt testületi üléseken.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Amikor az útrendeletet megalkották, utána több lakossági fórumra került sor különböző
körzetekben. Ahova meghívást kapott, igyekezett ezeken ott lenni és az Epreskert utcában
mutattak neki az ott lakók egy levelet, amit 2000-ben, 15 évvel ezelőtt kaptak, amiben az volt
leírva, hogy idén már nem, de jövőre aszfaltos út fog rendelkezésre állni. Nem úgy, hogy lehet,
megpróbálják, talán, hanem konkrétan, hogy aszfaltos út lesz. Azóta eltelt 15 év és látják, hogy
a helyzet változatlan. Hogy miért is mondta el ezt a szerinte elég szomorú történetet? Amiatt,
mert a ciklus elején ezzel az állapottal találkoztak, hogy sajnos vannak olyan városrészek, ahol
az ígéretek maradtak. Biztos az is, hogy a ciklus végéig most még minden poros utca nem lesz
aszfaltos, azonban ahogy az előbb a víziközmű társulat kapcsán meghozott döntés, akár a
gyűjtőutakkal kapcsolatos döntések, akár az útrendelet, azt mutatja, hogy próbálnak különböző
módon megoldási javaslatokat kitalálni. Azt gondolja, hogy az útkérdés az, amivel napi szinten
foglalkoznak. Elég nagy handicappel indultak, hogy ahogy azt előző kis történet is mutatta, de
bízik benne, hogy ezek a döntések, s a kedvező anyagi lehetőségek, amikben szintén bíznak,
lehetővé teszik azt, hogy azokat a leveleket majd ha előveszik jövőre, vagy két-három év múlva,
akkor inkább majd csak derüljenek rajta és jó úton gurulhassanak az ott élők.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Nagyon régi álma már az ott élő lakosságnak, hogy végre aszfaltos úton járhassanak. Reméli,
hogy ez 2016-ban meg is valósulhat. Ahogy Alpolgármester úr az előbb elmesélte, hogy
valóban a lakossági fórumon bemutattak egy olyan levelet az akkori önkormányzat
polgármesterének aláírásával, hogy már a következő évben már aszfaltos úton járhatnak. Ez az
elmúlt 15 évben nem valósult meg. Nagyon örül annak, hogy a Fidesz-KDNP vezette
önkormányzatuk által lehetőség nyílik arra, hogy elindulhatnak azon az úton, hogy végre
aszfaltos utcákat építhessenek Kiskunhalason. Az Epreskert utca lakói szinte elsőként léptek
erre a kérdésre. Az 50 ingatlantulajdonos közül 35-en aláírták, ezzel is kifejezvén azon
óhajukat, hogy nagyon szeretnék, ha megvalósulna ez az aszfaltos út az ő utcájukban. Reméli,
hogy jövőre meg is valósul. Ő mindent megtesz és gondolja, hogy az önkormányzatuk is annak
érdekében, hogy valóra váljon ez az álom végre nekik.
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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#: 396
Száma: 15.10.29/15/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 14:58
Típusa: Nyílt
Határozat #16;
Elfogadva
Egyszerű

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
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

396

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

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

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

Száma: 2015.10.29/15/0/A/KT

249/2015. Kth.
Kiskunhalason úttársulat megalakítása az Epreskert utcában
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalason az Epreskert utca
lakóinak útépítési kérelmét befogadja és felkéri Kiskunhalas Város Jegyzőjét az útépítés
engedélyezési eljárásának bonyolítására. Az útépítés megkezdése a költségvetési fedezet
rendelkezésre állásának függvénye.
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Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Máté Lajos beruházási ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző

-----Napirendi pont----16
16.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Gyárfás utcában
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez egy teljesen hasonló előterjesztés, mint az előző volt.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 397
Száma: 15.10.29/16/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 14:59
Típusa: Nyílt
Határozat #17;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen

Voks:
14

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
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Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
0
14
0
1
15

0.00
0.00
100.00

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

0.00
0.00
93.33
0.00
6.67
100.00

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

0
0
14
0
1
15

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

Száma: 2015.10.29/16/0/A/KT

397

250/2015. Kth.
Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Gyárfás utcában
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kiskunhalas Gyárfás utca
36.-44. közötti szakaszán lakók útépítési kérelmét befogadja és felkéri Kiskunhalas Város
Jegyzőjét az útépítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az útépítés megkezdése a
költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Máté Lajos beruházási ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
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-----Napirendi pont----17
17.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A 2015.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Némi változás van a bizottsági ülésen lévő előterjesztéshez képest.
Matos Andrea főkertész:
Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a kérelem most van beadás előtt
tulajdonképpen. A tegnapi nap kapták azt az információt, hogy további létszámot vonhatnak be
a téli képzésbe. A hétfőn megbeszélt 118 fő helyett 143 fő téli-tavaszi képzésére nyílik így
lehetőség. Szeretné még arra felhívni a figyelmet, hogy öt képzés ezek közül OKJ-s képzés lesz.
A korábbi betanító jellegű képzések mellett komolyabb képzettséget adó képzésekre is mód
nyílik. Ezek a képzések idei évtől először a futó programokon felül indulnak. Az a létszám, ami
jelenleg is dolgozik START munkában, s egyéb hosszabb időtartamú közmunkában, ez a
létszám azon felül kerül bevonásra.
Fülöp Róbert polgármester:
Az előterjesztés ennyivel kibővülne. A 118-as létszám helyett 143 fővel kellene számolni. Így a
pontos az előterjesztés.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó
javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 398
Száma: 15.10.29/17/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 15:01
Típusa: Nyílt
Határozat #18;
Elfogadva
Egyszerű
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

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

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

Száma: 2015.10.29/17/0/A/KT

251/2015. Kth.
A 2015.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2015. november 01. és
2016. június 30. közötti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához,
melynek célja a közfoglalkoztatottak felzárkóztatása. A program végrehajtása előreláthatólag
önerőt nem igényel.
2.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert
polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban eljárjon, a pályázat ügyében tárgyalásokat
folytasson, szükség estén szerződéseket kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Matos Andrea főkertész
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----18

18.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Vita nélkül szavaz a képviselő-testület az elfogadásáról. A beszámoló elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 399
Száma: 15.10.29/18/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 15:02
Típusa: Nyílt
Határozat #19;
Elfogadva
Egyszerű

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

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2015.10.29/18/0/A/KT

399

252/2015. Kth.
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló október havi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Ferenczi Mária jegyző
-----Napirendi pont----19

19.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy a Gomba Café-val kapcsolatban kapott választ
elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
A választ elfogadja. Beszélt is a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőjével. Teljeskörű
felvilágosítást kapott ebben a tárgykörben és az itt leírtakkal is egyetértett.
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Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Váradi Krisztián képviselőt, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
valamely tevékenységéhez kötődő kiadásaira kapott választ elfogadja-e?
Váradi Krisztián képviselő:
Ezt a választ sajnos továbbra sem tudja elfogadni. Az ide leírt jogszabályokat érti, világos, de
továbbra is meggyőződése, hogy a kettő nem mond egymásnak ellent. Itt olyan jogszabályok
lettek leírva, amelyek alapján továbbra is fenntartja, hogy neki lehetősége van ilyen kérdést
feltenni. Az előző ciklusban is számtalanszor volt erre példa. A Fidesz frakció tagjai is
számtalan alkalommal kérdeztek. Ilyenkor a polgármester levelet írt az adott cég vezetőjének,
aki megválaszolta a polgármester részére és az a válaszlevél volt az interpellációs válaszadás.
Továbbra sem tartja elfogadhatónak azt, hogy önkormányzati képviselőként egy feltehetően
több millió forintos kiadással járó költségre kérdez rá, s harmadik alkalommal –elsőként
Tapodi Attila kérdezett rá- kapnak ebben a tekintetben elutasító választ. Ő ebből arra tud
következtetni, hogy valami oka minden bizonnyal van a titkolózásnak. Ha más nem, akkor
biztos, hogy utánanézve ki a tulajdonosa ennek a területnek. Ezt márciusban tárgyalták, egy
bizonyos Unitrade-Bau Kft., amelyben ha a tulajdonosi viszonyokat megnézik, ismételten azt
találják, hogy polgármester édesapjának cégtársaihoz kötődő személyek a tulajdonosok. Lehet,
hogy ez okozza a titkolózást. Azt gondolja, hogy sokkal tisztább lenne, ha erre a kérdésre
harmadik alkalommal…
Mosolyog Alpolgármester úr, de akkor miért nem lehet megmondani? Önkormányzati
kiadásról van szó, harmadik alkalommal kérdeznek és akkor a válasz az, hogy nem mondják
meg. Valószínűleg van valami titkolnivaló. Ha nem lenne, akkor megmondanák, hogy a
parkolót kialakították, került ennyibe. Itt azonban nemcsak egyszerű kialakításról van szó,
hanem egy elég átfogó tereprendezésről. Miután nem mondják meg, kénytelen volt más
forrásokhoz folyamodni. Építési vállalkozóktól kérdezte, hogy körülbelül mennyibe kerülhet ez.
Ezért mondta azt, hogy feltehetően több milliós. 10 millió Ft körüli összegeket mondtak egy
három hétig tartó, több markoló dolgozott ott. Egy ilyen munka legalább 10 millió Ft. Ha nem
ennyi, akkor Polgármester úr is csak mosolyog. Kéri ismételten, mondják meg, hogy mennyibe
került.
Fülöp Róbert polgármester:
Őszintén elhiszi Képviselő úr, hogy 10 millió Ft-ot ért az a tereprendezés, amit ott történt?
Viccesnek értékeli.
Az interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 400
Száma: 15.10.29/19/0/A/KT
Ideje: 2015 október 29 15:05
Típusa: Nyílt
Határozat #20;
Elfogadva
Egyszerű
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Fülöp Róbert
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0
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0
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1
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Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
SHT
SHT

Száma: 2015.10.29/19/0/A/KT

Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott választ.
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Semmelweis téri öntözőberendezésekre kapott választ
elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja, s reméli, hogy minél előbb megnyugtató eredmény születik a javítás
érdekében.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a gyógyfürdő tulajdonviszonyainak rendezésére kapott
választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja. Örül, hogy elindultak a tárgyalások.
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Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Posta utcai kereszteződés bővítésére kapott választ
elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja. El tudja fogadni a szakma véleményét.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a főtéri ingyenes wifi-re kapott választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja. Örül neki, hogy előrefelé halad a dolog. Annyit azért megjegyezne, hogy a
válasszal ellentétben akárhányszor próbálta, soha nem sikerült csatlakozni rá. Ismerőseinek is
ugyanez volt a tapasztalata, tehát valahol nem működött ez az eddigi rendszer. Örül neki, hogy
előrefelé halad a dolog és végre a kísérletből egy működőképes rendszer lesz.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a felnőtt háziorvosi ügyelet elhelyezésére kapott választ
elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja. Nagyon örül neki, hogy végre talán rendeződni fog a felnőtt háziorvosi
ügyelet eddigi helyzete. Azt szeretné kérni, hogy az új működtető igyekezzen a helyi humán
forrásokat igénybe venni és helyi vállalkozókkal dolgoztatni, nem csupán az orvosok
tekintetében, hanem az ügyeleti ellátást kiszolgálók tekintetében is.
Fülöp Róbert polgármester:
Ezt egyébként a kiírásban ők is kérték, így fogalmazták meg a közbeszerzést. Kérdezi Tapodi
Attila képviselőt, hogy a fogorvosi ügyelet beindítására kapott választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja. Szomorúan tudomásul veszi.
-----Különálló interpelláció: 1----Tapodi Attila képviselő:
2015.április 30-án tartott testületi ülésen indítványozta, hogy a városuk alkossa meg az
önkormányzat területek mezőgazdasági hasznosításáról szóló stratégiáját. Akkor az
indítványát különféle törvényességi indokokra hivatkozva leszavazták. Polgármester úr
személyesen neki elmondta, hogy folyik egy ilyen munka, felmérik ezeket a lehetőségeket és ők
is nagyon fontosnak tartják. Ennek örült is. Arra szeretne rákérdezni, hogy történt-e már
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előrelépés ezeknek a földterületeknek a felmérésében? Véleménye szerint vannak olyan
földterületek és kettőre szeretne rákérdezni. A Csetényi parkban található egy nagy darab
földterület , szerinte az alkalmas mezőgazdasági művelésre. Tudomása szerint a Baky kastély
mellett is van egy elhanyagolt mezőgazdasági művelésre alkalmas terület, ahol ólak és picit
romos építmények találhatóak.
A következő interpellációjában a Bornemissza és a Tó utca kereszteződésében lévő állapotokra
szeretné felhívni a figyelmet. Sajnos ez már nagyon régóta illegális szemétlerakó helyként
működik. Tudomása szerint a Városgazda Zrt. emberei elszállították a szemetet. Köszöni
szépen, bár nem jelezte feléjük, de továbbra is nagyon szemetes a környék. Szeretné javasolni,
hogy kicsit fokozottabban figyeljen oda városi rendészet, illetve számít Kiskunhalas Város
Cigány Nemzetiségi Önkormányzata által működtetett utcabizalmi hálózat hathatós
közreműködésére is.
Még egy kérdést szeretne feltenni a következő interpellációjában.
A TÁMOP- 3.3.9.C-12 pályázat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása tanoda típusú programok támogatása a
hátrányos helyzetű kistérségekben. Ezen a pályázaton egy dunapataji cigány szervezet nyert
pár forint híján 30 millió Ft támogatást még 2013.áprilisában. Az elérhető adatok szerint a
beruházást Kiskunhalason valósították meg. Úgy tudja, hogy nemcsak egy általános iskola vett
ebben részt. A projekt megvalósításának tervezett befejezése 2015.április 10. volt. A pályázat
megvalósulásáról semmilyen hírt nem hallott. A palyazat.gov.hu oldalon elérhető adatok
alapján több beszámolójuk el lett utasítva. Arról szeretne érdeklődni, hogyan alakult ennek a
pályázatnak a sorsa.
Fülöp Róbert polgármester:
Nem biztos benne, hogy erre fognak tudni választ adni, mert nem résztvevői ennek a
folyamatnak, de utánanéznek, s amit tudnak, azt megteszik és válaszolnak.
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők részvételét a képviselő-testületi ülést
befejezettnek nyilvánítja. További szép napot kíván.
K.m.f.
Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében:

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
aljegyző
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Dr. Skribanek Zoltán:)

(:Tapodi Attila:)
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