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Fülöp Róbert polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, így megnyitja azt.
Külön szeretné kiemelni és köszönteni körükben Bányai Gábor országgyűlési képviselőt. A mai
ülés előtt egy rövid tájékoztatót tartana a képviselő-testületnek.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hunyadi Péter és Tapodi Attila képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.
NAPIREND ELŐTT:
1.)NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
-----Napirend előtti hozzászólások----Vincze Attila képviselő:
A sportcélú beruházásokról ejtene pár gondolatot. Az elmúlt két esztendőben, vagyis az eltelt
ciklusban több felújítás is befejeződött, vagy folyamatban van városukban. Az iskolák kültéri
pályáin cserélték a labdafogó hálókat, csarnokok felújítása folyamatos, gondol itt a tető,
ablakok, illetve parketta felújítására.
A Bundzsák központban megújultak a játékterek, elkészült a kisméretű, kivilágított
rekortánpálya, a futókör megvilágításra került, cserélték a kazánt, ezáltal korszerűbbé vált a
fűtés, birtokba vették az új edzőtermet.
Nagyon gyorsan elkészült és minden igényt kielégít a kültéri fitneszpark, reményei szerint a
kamera kihelyezése segíti a rendeltetésszerű használatot.
A híradásokban már megjelent, hogy Kiskunhalas városa eredményes pályázatot nyújtott be, a
Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt infrastruktúra, tornaterem felújítási programra,
programban.
Kiskunhalas sikerrel pályázott a Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem felújítási pályázatán,
ez a pályázat is része annak a közel 40 pályázatnak, amit az elmúlt évben nyújtottak be. A
pályázatban foglalt fejlesztési igény nem azonos a kiskunhalasi kézilabda klub által beadott és
a Bibó István Gimnáziumban megvalósuló edzőcentrum nyertes pályázatával.
Az újabb pályázati siker lehetővé teszi egy 100 millió forint értékű fejlesztés megvalósulását,
mégpedig egy olyan helyszínen, ahol óriási szükség van erre, hiszen egy többfunkciós, de
elavult létesítményről beszélnek. A terveik szerint ebből nyílászárócsere, hőszigetelés és egyéb
belső átalakítás valósulhat meg, a szurkolók, a sportolók és a vendégek nagy örömére, hiszen a
csarnok szigetelése, mint több rendezvényen érezték már, nem megfelelő. Természetesen a
szakemberek a helyszínt bejárják, bejárták, a sportcsarnok vezetésével egyeztetve fogják a
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szükséges, égető, elvégzendő feladatokat összeírni, megvalósítani. Köszönet a kézilabda
szövetségnek, a pályázat összeállítóinak.
Az idei évben további nyertes pályázatokban bíznak, mely tovább javítaná az infrastruktúra
helyzetét, illetve a sportolási lehetőségeket Kiskunhalason.
Ilyen lehet a két óvoda által szorgalmazott Ovifoci pályák megvalósulása az óvodákban, a
konditerem, illetve a műfüves focipálya amely már nyertes pályázat, illetve a műjégpálya, mely
a Szilády Gimnázium udvarán kerül megvalósításra.
Immáron harmadik éve folyamatos a sportkuratórium támogatása, mely ez évben is 5 millió
Ft-ot fordíthat majd az egyesületek támogatására. Köszöni a figyelmet.
Patocskai Tamás képviselő:
Most történetesen nem a migrációs kérdéssel fog foglalkozni, de megragadja az alkalmat.
Reméli, hogy az Országgyűlési képviselő úr néhány szót fog tudni tájékoztatásul nekik adni,
ugyanis a törvényhozás előtt most újabb szigorítás van. Hogy ez hogyan fogja érinteni
Kiskunhalas városát, a lakosságát elég nagy rétegét, keresztmetszetét érdekelheti és érdekli is
reményei szerint.
Itt a tavasz, elolvadt a hó. Ez azt jelenti, hogy bújnak a hóvirágok, ahogy más növények jönnek
elő a földből, viszont nemcsak ez történik, hanem előbújt a városban a szemét és a kosz is. Ezzel
kapcsolatban Harkai Péter jobbikos tagjuk a facebookra feltett néhány képet. Tudja, hogy ez
eljutott már a város vezetéséhez is, hiszen a lakosság is látta és bizonyos kommentek meg is
jelentek. Ezt a lehetőséget arra szeretné kihasználni, hogy nemcsak a város vezetését, hanem a
lakosságot is fel szeretné arra szólítani, kérni, hogy éljenek a tavasz lehetőségével és az
illegális szemétlerakók felderítésében működjenek együtt és takarítsák ki, amennyire lehet a
várost. A facebookos honlapon a Dong-éri csatorna van fent. Tényleg elszomorító, hogy ennyi
szemét van egy vízfolyásban. Erre bizonyára lesz és kell is megoldást keresniük. Például a mai
nap is arra járt, amikor egy sajtótájékoztatóról eljött. Megnézte, a volt Emitel, most a Telekom
Csoport székháza előtti galambürülék sajnos még mindig ott van. Bizonyára a város több
pontjában vannak ilyenek, amelyeket meg kellene szüntetniük. Ezt a lehetőséget a
figyelemfelhívásra szerette volna használni. Ragadjanak meg minden lehetőséget, hogy
dolgozzanak együtt. A város vezetésének vannak rá eszközei, emberei, pénz is, a
költségvetésben lesz erre külön sor, illegális szemétlerakó helyek felszámolása is be van
tervezve. A Városgazdának is jelentős összeget nyújt a város, de fogjanak össze és tegyenek
ebbe az irányba. Hogy milyen elképzelése van a városvezetésnek és ezzel egyet tud-e érteni,
arra kéri a Polgármester urat, hogy nyilatkozzon. Az eszköz-, emberállományt milyen ukázzal
indítja el, amikor a munkájukat végzik. Konkrétan arra gondol, hogy van tanyagondnoki
szolgálatuk, van mezőőrségük, akik járják a külterületet is. Azt meg kell állapítania, hogy a
város belterülete tiszta, rendes, egy-két pontot kell helyrerakni. Azért van külterület is, ahol ez a
probléma felmerülhet.
Jön a tavasz, elindul az egyéb növény is, ne várják meg, hogy ezeket a koszos, szemetes
területeket a növények benőjjék és eltakarják majd a szemük elől. Azért szerette volna ezt most
említeni, hogy tegyenek meg mindent, itt az alkalom. Kéri Polgármester urat, hogy ő is
csatlakozzon ehhez, tudja, hogy ez munkaköri kötelessége is, de a nyilvánosságban is segítsen
nekik abban, hogy ebben közös munkát tudjanak végezni.
Fülöp Róbert polgármester:
Meg tudja ígérni Képviselő úrnak, hogy teljes mellszélességgel azon vannak, hogy a város
teljes területe tiszta és rendezett legyen. Ehhez minden eszközt és erőforrást meg fognak adni,
ami rendelkezésükre áll.
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Szűcs Csaba alpolgármester:
Tisztelt Bányai képviselő úr, tisztelt Képviselő-testület! Engedjék meg, hogy rögtön válaszoljon
is Patocskai képviselő úr felvetésére. Tegnap a híradásokban látta, ha egy konkrét esetről
beszél. Ez a Határ úton lévő Dong-éri csatornának egy szakasza. Arról tudni kell, hogy ott van
egy szegregátum. Hat család lakik ott összesen. Azt is tudni kell, hogy tavaly, ahogy felmerült,
hogy a Kőrösi út megszűnik, azt is tudni kell, hogy a Kőrösi és a Határ úton ugyanaz az ember
látta el a feladatokat. Ahogy a Kőrösi út megszűnt, így az ő munkaviszonya is megszűnt, hiszen
nem látták értelmét hat család számára fenntartani egy segítőt. Tegnap, ahogy erről értesültek,
a mai nap folyamán más területről átcsoportosítottak munkaerőt, akik egyébként a hálózatban
dolgoznak. Mire ezt a mondókáját elmondja, a Dong-éri csatornának az a szakasza már ki van
takarítva. Természetesen erre jobban oda fognak figyelni. Annyi kérése lenne, ha vannak ilyen
jelzéseik, azt ne a facebookon tegyék meg, hiszen van képviseletük ebben a testületben. Azt
gondolja, hogy Patocskai Tamás és Harkai Péter is tudja a telefonszámát. Fel lehet hívni
nyugodtan, ha ilyen jelzés van, s megpróbálják orvosolni, ahogy orvosolták ezt is. Erről ennyit
szeretett volna csak mondani.
A segítő hálózati programmal kapcsolatosan két nagyon friss információt szeretne elmondani.
Tavaly ősszel nemcsak Halason, hanem a megyében további tíz településen is elindult
egyébként a programjuk. Ezeknek a beszámolói a Belügyminisztérium felé januárban
elkészültek, amit az adott intézményvezetők állítottak össze. Ezek után döntött úgy a
Belügyminisztérium, hogy tovább támogatja ezt a programot. Márciustól a megyében 11
településen fog működni, összesen 255 fő bevonásával. Azt gondolja, hogy ez egy hatalmas
nagy létszám. Azt is el kell mondani a programról, nem arról van szó, hogy minden egyes
problémát meg tudnak oldani egy-két év alatt, hiszen hosszú időnek el kell telnie, egy olyan
folyamatnak, ahol egyébként eredményeket tudnak felmutatni. Azt gondolja, hogy a pozitív
hatását mindenki látja, főleg az intézmények. Ez a program egy évig még biztosan menni fog.
Annak örül, hogy Bányai képviselő úr itt van, hiszen a Belügyminisztériumnál ő is közbenjárt,
hogy ez a program menjen. Ha esetleg számszerűsíteni szeretnék ezt a 255 főt, azt jelenti, hogy
több, mint 200 millió Ft-ot fordít a Belügyminisztérium ezeknek az embereknek a
foglalkoztatására. Az sem egy utolsó szempont, hogy 255 új munkahelyről beszélgetnek itt a
megyében amellett, hogy természetesen a felzárkóztatás a fő célja.
Lejár rögtön az ideje, de még köszönetet szeretne mondani Polgármester úrnak és
természetesen a képviselő-testületnek, hogy a birkózó egyesület számára azt az 5 millió Ft-ot
megelőlegezte. Itt is szeretné bejelenteni, hogy a mai napon visszaérkezett az önkormányzat
bankszámlájára az 5 millió Ft, hiszen az egyesület elszámolt vele, rendben találtak mindent. Így
a megelőlegezett pénz az önkormányzat számlájára visszakerült.
2.) VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
Bányai Gábor országgyűlési képviselő:
Tisztelt Polgármester úr, Képviselő-testület, kedves halasi polgárok!
A lehetőséget meg szeretné köszönni, hogy egy rövid beszámolót tarthat arról, hogy mi is
történt az elmúlt időszakban, mi az, amit Kiskunhalasnak közösen el tudtak érni. Melyek azok a
prioritások és jövőkép, amiben lehet, hogy Halas összes polgárának összefogását is kell majd
kérniük. Illetve kapott felszólítást Képviselő úrtól a migrációs helyzet, illetve migrációs
központok, intézmények jövőbeni helyzetéről. Ezeket igyekszik megválaszolni tisztességgel,
tudásának megfelelően.
Szeretné őket arról tájékoztatni, hogy jelen pillanatban 2014. óta van ez a testület, akikkel
együtt tud ő maga is dolgozni. Nem volt még olyan kérés, amiben ne jártak volna el. Persze
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voltak nem feltétlen csak sikeres történetek, de mindenkinek nyitott az ajtója, a telefonszámai
nem titkosak, e-mail címei állandóan olvasottak mindenki számára, akinek kérése, vagy gondja
van, irányába, vagy akár a kormányzat fel. Eddig is tette a dolgát, segítettek, illetve ezután is
így lesz ez. Ez pártállástól, vallástól, bőrszíntől függetlenül, mindenki számára képviselőként
kíván ő is dolgozni.
A lényeg éppen az, amit el tudtak közösen érni az elmúlt két esztendőben. Ezt szeretné
összegezni, bár sokan tudnak róla, sokan értik is a folyamatokat, illetve össze tudják adni a
számokat. Néha megdöbbentő, mikor az ember nem figyel folyamatosan, hogy mennyi minden
történik körülöttük, hiszen a jót is meg lehet szokni, azt is meg lehet akár néha unni is. Hogy
miről is van szó? Minden településnek a helyi önkormányzata olyan fejlesztéseket tud
generálni, tud támogatni, illetve maga is kezdeményező tud lenni, amihez kötelező
feladatellátási kötelezettsége van az állam részéről, illetve vannak nem kötelező dolgok, ügyek,
amelyeket felvállal egy-egy testület, egy-egy város, vagy egy falu vezetése, s ezekhez kér
támogatást időnként, ha nem elég a központi forrás, amit arra a célra adnak. Ezen túlmenően
rengeteg olyan ügy van, ami mind a településen élők komfortját, életérzését és jólétét
befolyásolja. Ezekhez általában ma egy vidéki városnak a helyi testületei, illetve adózó
polgárai és vállalkozói nem tudnak elég forrást biztosítani. Ekkor szokott általában kérni
egy-egy testület, egy-egy falu, város, kicsi, nagy település segítséget és próbálnak mindenfajta
erőket megmozgatva forrásokat idecsalni a térségbe, jelen esetben Kiskunhalasra. Így történik
ebben az esetben is. Persze mondhatják majd, ha esetleg lehet reagálni a hozzászólására,
valószínűleg utána fognak tudni beszélgetni róla, nem egy termelési értekezletet akar tartani,
nem egy dicshimnuszt, csak azt szeretné láttatni, hogy Kiskunhalasra igenis komoly, nemcsak a
migráció miatt, hanem egyébként, mert Halas egy komoly város, Bács-Kiskun megye 4.
legerősebb városának különösen mondható, ezért a szemeknek rá is kell szegeződnie, nemcsak
a megye központjára Kecskemétre, bár nagyságára teljes mértékben igaz, hogy különbözőek.
Mi az, amit el tudtak érni, összefogva a kormányzattal és vele is?
Ebben az eltelt két esztendőben, a ciklus majdnem felében jelen pillanatban 22 db megvalósított
projekt van a városukban, amelynek összértéke elsősorban hazai, de uniós forrásokból is 480
millió Ft, ami ide érkezett. Ebből gyakorlatilag, bármennyire is furcsa, mindig elfelejtik a jót.
Tapasztalja saját bőrén, hogyha túl sok jó érkezik az ember háza tájára és számlájára.
Társadalmi felzárkóztatási programok, mezőőrség fejlesztése, óvodafelújítás, útépítések,
kulturális projektek, közbiztonsági fejlesztések, eszközbeszerzések, köznevelési fejlesztések,
sportpályaépítések. Csak eddig összesen 22 db megvalósult beruházás közel 0,5 milliárd Ft
értékben, 480 milliárd Ft-ért. Ezt talán lehet értékelni.
A másik, ami értékelendő, a most értékelés után lévő, szerződéssel lekötött projektek száma is 9
db a városban, amelynek értéke több, mint 800 millió Ft, 843 millió Ft. Itt szociális
beruházások vannak, lovasbázis fejlesztés, csatornaberuházások és sportcsarnok felújítás,
közbiztonsági fejlesztések, sportpályaépítések továbbra is és kulturális programok.
Ha minden igaz, akkor hamarosan CLLD-s programokról is döntés fog születni, mert aláírás
előtt vannak a papírok. Abból is reméli, hogy hasonló nagyságrendű forrás érkezik. Ez eddig
több, mint 1,3 milliárd Ft. Hogy ez sok, vagy kevés, ezt mindenki saját vérmérsékletére bízom,
hogy eldöntse.
Halasra ez érkezett eddig úgy, hogy nem uniós forrásokról van szó elsősorban, hanem a hazai
adófizetők pénzéből tudott a kormányzat támogatást nyújtani. Szándékuk az, hogy továbbra is
így legyen.
Amit megkaptak híreket, hogy a beadott projektek számát tekintve Kiskunhalas már 23
fejlesztési projektet nyújtott be a kormány felé. Jelzi azt, s nem visszamutogatásképpen, hogy
amikor Polgármester úr letette esküjét és ő is elkezdett velük dolgozni, nem bántásképpen, de
előkészített engedélyes terv minimális számban volt a testület és a hivatal osztályának az
asztalán. Ez azt is jelenti, hogy nem voltak felkészülve sem a város polgárai, ha így vissza lehet
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csatolni a képviselet alapján a választók felé, sem a hivatal nem volt kellőképpen felkészülve
arra, mit is akarnak kezdeni a hamarabb érkező uniós forrásokra. Ezeket a munkákat most
kellett elvégezni az elmúlt két esztendőben. Köszönet minden támogató szavazatért, ha egy-egy
tervet forrásokkal, sok-sok tízmillió forinttal akár megtámogattak, hogy lehessen majd
pályázni, hisz pályázni nagyon ritkán lehet légből kapott ügyekre. A legtöbb pályázat mögött
nagyon komoly munka és hatósági előkészítés áll. Így több, mint 4 milliárd Ft értékű pályázat
van bent, aminek egy része, pláne a TOP-ban –területfejlesztési operatív programbantámogatást fog elnyerni. , Kiskunhalasra további százmilliók, milliárdok érkeznek, úgy mint
ipari park fejlesztési célokra, csapadékvíz elvezetésre, városrehabilitációra,
gyógyhelyfejlesztésre, amiben nagyon bíznak, hogy pecsét kerül rá, közösségfejlesztési célokra,
energetikai beruházásokra, közösségi ház fejlesztésre, útépítésekre, sportfejlesztésekre,
amelyekben egyébként Halas a megyében élen jár, hogy tudjanak róla a kedves polgárok és a
képviselők is, szociális programokra, határon átnyúló programokra és turisztikára. Ezek azok,
amelyek már beadottak. Van egy másik fontos adat, további 29 pályázat van előkészítés a
testületnek is köszönhetően, több, mint 3 milliárd 400 millió Ft értékben, hasonló célokra. Az
elmúlt két évben, azt meri mondani, a testület minden tagjának is meri mondani, hogy jó munkát
végeztek. Korábban soha nem látott mértékű pályázati cunamit zúdítottak rá a kormányzatra.
Nagyon nagy részét már pozitívan bírálták el és jelentős része biztosan pozitív lesz ebben az
ügyben. Fel fog vetődni majd lehet, hogy a facebookon, esetleg képviselőik, vagy bárki által, a
fürdőfejlesztésnél azt kell érzékeltetni, hogy egy háromlépcsős, lehet, hogy négylépcsős
eljárásba fognak belekerülni véleményük szerint. A most folyó eljárásban a gyógyhellyé
minősítést elnyert fürdő fejlesztésének, külső területének rehabilitációjára van beadva egy
nagyon komoly pályázat, amit ha megnyernek és megépülhet, akkor az egyik legszebb
fürdőkörnyezettel fog rendelkezni Magyarország már benépesült és túlépített fürdőihez képest.
Egy gyönyörűszép adottságú rekreációs terület lesz a halasiaknak, illetve akik ideérkeznek
vendégek.
A másik, amit ő lát, hogy több csatornán is folyik egyeztetés, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban hamarosan dönteni kell a 25 tanuszoda építéséről. Kiskunhalas benne van
abban a körben, amelyről döntenek. Reményei szerint úgy fognak járni, mint most délelőtt
mutatták be a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolája
sportcsarnokának a felújításáról szóló döntést. Ott 44 pályázatból 30 nyert. 3175 településből
nem rossz bekerülni a 30 közé. Halas reménykedik és ő maga is reménykedik abban, hogy ezek
a források tanuszoda tekintetében is megérkeznek, hisz a halasi úszósportnak, illetve a halasi
vizes sportokat kedvelőknek komoly lehetőség kínálkozik. Egyébként jelzi, hogyha 2014.előtt
lett volna bátorsága, akiknek ez a dolga, nem egy úszóalkat, tehát nem tud beleszólni, viszont
támogatni támogatja szívesen az úszóikat, a vízilabdázóikat, a tao támogatásnak köszönhetően
már rég készen lenne a tanuszoda, hiszen tao támogatásokra a vízilabdasporton keresztül már
a működtetésre is, de már a megépítésre is Halas város tudna pályázni. Hiba volt, hogy nem
adtak lehetőséget az úszósportban szereplők, vagy nem volt akarat egy ilyen sportegyesület
létrehozására. Ezt máshol meglépték a megyében és nyerik sorra az uszodafejlesztési
támogatásokat. Ezt javasolja, hogy fontolják meg, akár az úszóegyesületnél, vagy akár más
egyesületeknél, hogy ebben részt vegyenek. Sajnos nem lesz olimpia, ezt köszönjék az
ellenzőknek, hogy elintézték az ország újabb kudarcát ebben a tekintetben, viszont az
úszóiknak, vízilabdázóiknak van lehetőségük arra, hogy akár Kiskunhalason is olimpiai
szinteket tudjanak teljesíteni. Ehhez megadnak minden segítséget, illetve a fürdő további
fejlesztésénél azt kell majd eldönteni véleménye szerint, miután az unió letiltotta Magyarország
számára, ahogy ez kiderült két évvel ezelőtt, a fejlesztési forrásokat, amelyeket a fürdők
fejlesztésére lehetett volna beforgatni, ezért más eszközöket kell találni. Ő maga egy brüsszeli
támogatást keres, amiről előbb-utóbb tájékoztatást kell nyújtaniuk a testület előtt a
szakértőkkel. Illetve befektetőt kell találni, hogy ez a több milliárdos fejlesztés elindulhasson,
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mert ekkora összeget, nem visszamutogatva, de 2000-2002 között volt egy spa, egy
fürdőfejlesztési program. Ő maga volt itt többször a városházán, mint területfejlesztési
szakember, nem volt nagy sikerük a fürdő fejlesztésével. Akkor indult el a mórhalmi fejlesztés.
Utána még volt két kör 2004-2006, illetve 2006-2010. között a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnál szintén volt spa program, amibe akik jelentkeztek abban az időszakban, s
nem a mostani kormányzati színekről beszél, mindenki elnyerte, még ellenzékinek mondott
városok is, a fürdőfejlesztést. Halas három körről maradt le, csak szeretné a képviselőket és a
tisztelt tévénéző halasi polgárokat tájékoztatni. Három a magyar igazság, a negyedikről nem
kellene lemaradni, ezért próbálnak küzdeni, hátha ez ügyben sikerrel járnak el. Ezek az ügyek,
amelyek sok-sok milliárd forint értékben Halast majd érintik, illetve már érintik.
Tisztelettel jelenti, hogy a vállalkozóik sikerrel szerepelnek a pályázatokon. A
gazdaságfejlesztési operatív programban rengeteg halasi pályázat nyert már és a
vállalkozókkal, akikkel kapcsolatban van, akik el merik mondani a terveiket és keresnek,
segítséget, kérést hozzá tolmácsolnak, azoknak egy része nagyon komoly dolgokat készített már
elő, illetve nyert már el forrásokat. Igenis Halasnak meg lesz alapozva a gazdasági jövője, ha a
vállalkozók is úgy akarják, mert rajtuk, a képviselőkön, mindannyiukon nem fog múlni szerinte
ez a siker.
Végeredményben ezek azok az ügyek, amelyeket végeredményben szeretett volna
mindenféleképpen a fejlesztési oldalról elmondani a testület számára.
Zárszóként a következő időszakot meghatározó, nem globális értelemben, hanem Kiskunhalas
térségét meghatározó tekintetben és mértékben, a következő időszak idegenrendészeti,
menekültügyi eljárásrendjéről szeretne adni tájékoztatást, aminek végeredményben van nagyon
pozitív hozadéka és lesz negatív is, de ezt egyszer majd megbeszélik egy pohár sör mellett
azokkal, akik így akarták, hogy így döntsenek végülis.
Jelenleg a T/13976-os kódszám alatt van egy törvényjavaslat a Parlament előtt, melynek a címe
az, hogy határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények
módosítása. Túl hosszú, kimondani is nehéz lenne egy szuszra. Ez miről fog szólni? A tavaly
életbe léptetett új szabályok szerint a határtól számított 8 km-es sávban, akit elfognak,
migránst, bevándorlót, vagy nevezzék Európába idegen földrészről érkező embereket, akkor a
magyar határőrizeti szervek, tehát a rendőrség, vagy ha kell, akkor a honvédség és a
polgárőrség bevonásával visszaszállítják a határkerítés műszaki zárához, egy kapuhoz és
átbocsátják Szerbia felé, hogy tessék megkeresni a legális határátkelőket és saját papírjaikkal
jöhetnek. Ha van papírjuk, akkor el lehet kezdeni az idegenrendészeti eljárást. Nagyon kevés
embernek van, ha 100-ból 1,2-nek van legálisan joga belépni Magyarország területére. Akik
mégis beérkeznek, el kell kezdeni akár hamis papírokkal is az eljárást Magyarország területén.
Akkor 4 hétig lehet jelen pillanatban vizsgálni őket. Ha nem sikerül, akkor a mai európai
szabályok szerint bebocsátást kaphatnak Európa területére. Az eljárás jelen pillanatban
Kiskunhalason is folyik. A nyitott táborokba Halasra érkező menekültek, vagy bevándorlók,
vagy migránsok, két helyen is Halason a nyitott táborokban várják meg sorsuk jobbra
fordulását. 24 órát kaphatnak arra, hogy esetleg elhagyják a körletet, elhagyják a tábort, akkor
24 óra múlva vissza kell érniük. Ez nem szokott megtörténni. A 24 óra sok száz üzemórát jelent,
mire eljutnak Németországba, vagy más nyugat-európai országba, s ebből van a legújabb
botrány, amikor elkapták az osztrák határnál a nem tudja hány tucatnyi menekültet, vagy
bevándorlót, ki, hogy nevezi vérmérséklete szerint.
Ami fontos, hogy három zárt tábor működik jelenleg a városban. Ezeket jelenti tisztelettel, senki
nem akarta közülük, hogy itt ilyen táborcunami legyen. A képviselő-testület 2015-ös döntése a
börtönprogramba való jelentkezésről szólt, hogy tudnak felkínálni, az államnak jelezve, a
honvédség volt laktanyái területén van mód egy ilyet megépíteni. Egyébként egy börtön nem
szégyen, minden nagyvárosnak van börtöne, az nem minősít egyetlen várost, ha nála éppen
börtön épül, sőt jobb, ha egy korszerű, új börtönről van szó, hisz mind a befogadóképessége,
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mind az ott dolgozók számát tekintve is jelentős fejlődést is hozhat, egyes emberek
egzisztenciáját hosszú életre meg tudja határozni. Az a program reális valóságnak tűnt
akkoriban, hogy erre jelentkezik a város. Erre sokan mondták, hogy álprobléma, amit ők
kergetnek és kommunikációs színjáték, amit a migrációval kapcsolatban a kormányzat mond.
Ennek ellenére 380 ezer ember száguldott át Kiskunhalas mellett is a magyar-szerb határon
2015.nyarán és őszén és csak a jól felfogott bátorságuk és önérdekük mondatta azt, hogy meg
kell állítani a schengeni határok mentén. Schengeni határuk van még. Magyarországnak újra
történelmi szerepet kell felvállalnia, igaz nincs hozzá nekik királyi hadseregük, semmifajta
lehetőségük, hogy fegyveres erőkkel, bármivel, mint Hunyadi János idejében ellent tudjanak
állni, vagy későbbi korok királyai segítsenek ellenállni a bevándorlóknak, illetve a mindenféle
népeknek. Akkor elkezdték építeni tavaly, bocsánat 2015.nyarán a gyors telepítésű
drótakadályt, utána a műszaki zárnak nevezett kerítést, illetve műveleti utak is épültek azóta.
Ha nem sikerül nekik akkor ezt megépíteni, akkor Kiskunhalason tízezrével lettek volna előbb,
vagy utóbb táborlakók, mert vissza kellett volna hozni Magyarország területére az ide
illegálisan beérkezetteket, s küldték is, hoznák is. 50.000-et akart Svédország Magyarországra
telepíteni, ugyanennyivel erőlködött Ausztria és Németország is. Mi lenne akkor
Kiskunhalasból, mi lenne a déli országrészükből, Szegedtől, Röszkétől Hercegszántóig. Egy
menekülttábor. Többen élnének itt migránsok, mint magyar állampolgárok Ezt meg tudták
akadályozni és ebben kevés politikai segítséget kaptak, Nyugat-Európától szinte semmit, a
Parlamentben is csak, ebben az esetben el kell ismerni, hogy csak a Jobbik tudott segíteni
abban, hogy ezek megvalósuljanak.
A lényeg az, hogy a táborok léteznek, a táborok akaratukon kívül szaporodtak és most is
lebegtetve volt egy építkezés a rendőrség melletti volt lőtéren, amiről mindjárt szeretne pár szót
mondani.
De miről szól a törvény, az új törvényjavaslat. Arról szól, hogy az idegenrendészeti eljárást,
menekültügyi eljárás meg fog változni. Ennek következtében létre fog jönni Röszkénél és
jelenleg Tompán a leendő döntés alapján egy tranzitzóna, aminek a befogadóképességét addig
növelik, ameddig kell, ami csak Szerbia, a Szerb Köztársaság felé lesz nyitott, Magyarország
felé olyan kapu lesz, ahol a magyar Bevándorlási Hivatal munkatársai és a rendőreik, katonáik
esetleg be bemehetnek a tranzitzóna területére, de Magyarország területén ettől kezdve, hogy a
törvény hatályba lép, s aláírja a köztársasági elnök úr, ettől kezdve lehet azt mondani, hogy sem
Halason, sem Röszkén, sem máshol nem lesz több migrációs nyomás alatt érkezett külföldi,
ismeretlen eredetű állampolgár idegenrendészeti eljárása. Ettől kezdődően Magyarországon
két helyen lesz ilyen eljárás, a tompai és a röszkei tranzitzónában. Halason ettől kezdve a
nyitott tábor sorsa, amíg ki nem örül, a bent lévők száma nem csökken nullára, attól kezdve
okafogyottá válik a nyitott tábor léte. Magyarán ez azt is jelentheti, nem azt, hogy ergo és hogy
ez jogilag így van, de ha nem lesz a tábornak lakója, akkor nem lesz tábor sem. Ezt nem meri
kijelenteni ezer százalék időpontját tekintve. Úgy várják, hogy a törvény áprilisra lesz hatályos
legkésőbb. Attól kezdve Halason nem lesz több idegenrendészeti eljárás lefolytatására
lehetőség nyitott táborokban. Körülbelül, mindenki, aki bent van és a határidő előtt érkezett be
a táborba, neki a régi szabályok szerint van ideje eljárását megvárni, addig durván, ha minden
jól megy, akkor május végére a táboroknak az ő számítása szerint ki kell majd ürülni. Májustól
a nyitott tábor és annak a rémséges veszedelme, amivel riogatták itt egymást, vagy a
polgárokat, nem lesz továbbá Halason teherként. Tisztelettel jelzi, hogy Halason annyi rendőr
van, hogy semmifajta attrocitásról nem érkezett sem hozzá, sem a testülethez tudtával hír és
semmiről nem kaptak értesítést.
A zárt táborok pedig hasonló szituáció alá fognak kerülni, hisz Magyarország nem fogad be,
csak tényleg jogszerűen ideérkező, nem illegálisan, hanem legálisan érkező menekülteket, aki
például Szíriából érkezik és papírokkal tudja ezt igazolni, vagy üldözött keresztény, akit
bármelyik világrészről hoznak. Ezeket az embereket befogadják, hisz muszlim vallásúakat nem
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üldöznek ezekben a sérült országokban. Úgy emlékszik, hogy tavaly minimális, 500 embert
engedett be a magyar állam tényleges menekültstátusszal az ország területére. Az 500 fő nagy
része szerinte keresztény vallású. Egyébként az összes migránsnak a 95 %-a mohamedán
vallású, tehát nem keresztény emberekről van szó. Továbbra is 85-90 %-a erős férfiember, aki
hadikiképzésben is valószínűleg részesült. Ez a zárt táborok sorsát tekintve is, miután nem
akarnak visszafogadni, mivel Magyarország nem hívott be senkit sem, elkezdték a regisztrációt,
de nem fognak beengedni senkit se az ország területére. Zárt táborok azért vannak jelen
pillanatban, hogy a kiutasításra váró személyeket itt gyűjtik össze. Ahogy Szerbia engedi a
területére visszatoloncolni őket, akkor így fogynak a táborok lakói. Egyébként minimális számú
táborlakó van jelen pillanatban is Kiskunhalas táboraiban. Magyarán ezek a táborok is ki
fognak ürülni. Biztonsági tartalékként lesz-e a Gábor Áron Laktanyában valami objektum, ami
a migrációt a későbbiekben, ez nem lezárt történet, nem tudni, hogy hány évig fog ez tartani,
vagy hány hónapig. Valószínűleg látva a világ egy részének háborússágait, klímaváltozás
okozta mindenfajta aszályos helyekről érkező tömegeket, valószínűleg Európát még nyomás
alatt fogják tartani, de ebben Magyarország nem kíván úgy részt venni, mint eddig. A zárt
táboraikat itt is és az ország többi részén is be kívánják zárni. Halason is valószínűleg egy
tartaléktábor a Gábor Áron Laktanyában lehet, hogy megmarad, ezt nem meri megígérni, hogy
nem fog így történni. A lényeg az, hogy Halasnak sem rendészeti, sem határőrizeti szempontból
és migrációs szempontból nem kell akkora terhet elviselnie, mint azokban a történeti napokban,
amely 2015.nyarán őket érte. Itt is hadd tolmácsolja a kormány és a Belügyminisztérium
szavait, illetve jószándékát, köszönetét, hogy kiskunhalasi polgárok és mindenki, az egy ügyben
lelki sérelmet elszenvedett, kibírta és Kiskunhalas kivette a részét az ország védelmében. Ennek
majd a későbbiekben is biztosan lesz Halasra nézve pozitív hatása. A tavalyi évi aláírásgyűjtés
úgymond révbe fog érni. Minden remény megvan arra, hogy Halas, mint katonaváros,
rendőrségi, határőrizeti központ, továbbra is megtartja tekintélyét ebben az állami feladatban,
de nagy része a feladatnak át fog csúszni, át fog tevődni Tompa város környékére. Ott is
gondolja, hogy hasonló kérdéseket fog kapni a jövőben. Tompán egyszerűbb a helyzet, mint
Halason, mert nem a város közepén, vagy a szélén lesznek ilyen objektumok.
Zárszóként ezek után az a vélemény, hogy az 500 fős, kifelé ablak nélküli, börtönszerű épület
építése is okafogyottá fog válni. Ezzel kapcsolatban reméli, hogy mihamarabb kapnak választ a
Belügyminisztériumtól. Nem akarták és nem is támogatta volna a Mártírok útjai új rendőrségi,
börtönszerű épület építését. Azt kell majd kérni a Belügyminisztériumtól szerinte, ezt majd
egyeztetik Polgármester úrral, hogy nincs akadálya annak, hogy ez az épület, a Gábor Áron
Laktanya a Szegedi úton felépülhessen. Mégegyszer mondja, hogy Halason ez nem ördögtől
való dolog, hogy börtön épülhessen. Ehhez a munkához sok-sok jelentkező is lenne, aki a
büntetés-végrehajtási rendszerben dolgozna. Számukra nyissanak lehetőséget. Bízva abban,
hogy a közel háromszáz halasi munkavállaló, aki fegyveres biztonsági őrként dolgozik a
következő hónapokban, megkapja a segítséget arra, ha a táborok lassan kiürülnek, hogy akár a
határ mentén a határvadász egységekben munkát tudjon találni. Hogy az átképzésüket el tudják
kezdeni, ehhez szerinte a Belügyminisztérium meg fog adni minden segítséget. Bár nem
turisztikai állásokat hoznak létre, ahogy hallotta egy sajtótájékoztatón, hatszáz embernek
nehezen tudnának turisztikai végzettséget biztosítani és ilyen munkát adni. Halason még ekkora
turisztikai látványosság nincsen. Mindent megtesznek azért, hogy ebben a munkakörben
dolgozóknak hasonló tematikájú munkahelyeken legyen majd munkavégzési lehetősége. Ez
majd a következő hónapok zenéje.
Ennyit szeretett volna elmondani. Ha esetleg van kérdés, nem tudja, hogy lehet-e feltenni, akkor
szívesen válaszol rá. Köszöni a megtisztelő figyelmet.
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Tapodi Attila képviselő:
Nem is igazán Bányai Gábor képviselő úrhoz szeretné a kérdését intézni, csupán eszébe jutott
egy történet február elején, amikor valaki lövöldözve vonult végig Kiskunhalas területén.
Rögtön az embernek eszébe jut a nagyszámú állomásozó rendőr, illetve a frissen kiépült
kamerarendszerük. Egy költői kérdést tud feltenni, mert szerinte illetékesek nincsenek jelen,
hogy történhet ez meg, hogy szakértők, hozzáértők szerint durrogó pisztollyal végigvonul a
városon úgy, hogy senki nem foglalkozik vele.
Fülöp Róbert polgármester:
Költői kérdés volt.
Váradi Krisztián képviselő:
Köszönti ő is körükben Bányai Gábor országgyűlési képviselő urat. Kimondottan örül, hogy így
alakult és személyesen van jelen a testületi ülésen. Hiszen éppen az ő nevéhez kötődik egy
egyéni képviselői indítvány, ami Képviselő urat is érinti és ezzel kapcsolatban tud kérdést
feltenni. Az előző testületi ülésen napirend előtti hozzászólásában beszélt erről az ügyről. Arról
van szó, amikor tavaly, 2016.nyarán volt egy fórum a közösségek házában, úgy tudja, hogy
most látta ezt az előterjesztés, így nem kell felolvasnia. Képviselő úr a következőket mondta
(végülis felolvassa, mert így lesz koherens a dolog):
„….A kompenzáció, hogy Kiskunhalas városát, polgárait fogják tudni kárpótolni az
eseményekért ……. a lényeg az, hogy ha, és amennyiben erről a város testülete dönt, akkor a
kormánynak kötelessége lesz Kiskunhalas polgárait kompenzálni akár kiegészítő, akár konkrét
támogatások formájában. Mert aki elviseli egy földrésznek a bajának egy jelentős részét a
vállán hordozza , igen is jár a segítség, jár a megkülönböztetett figyelem. Ebben biztosak
lehetnek, hogy ez meg fog érkezni. De ehhez persze kell, egy helyi döntés…”
Ez Képviselő úr szószerinti idézete, a televíziófelvételből írta ki. Ebben kétszer is szó esik arról,
kiemelte ez előterjesztésben vastag betűvel, hogy valamiféle testületi döntés kell ahhoz, hogy
valamiféle kompenzációt kapjon a város. Amikor ő ezt az előterjesztést, indítványt az előző
testületi ülésen napirend előtt hozzászólásban felvetette, Polgármester úr válaszában egy-két
dolgot megemlített, hogy már nagyon sok mindent kaptak ezért cserébe, például a
kamerarendszer. Azért nem érti, s azért hozta újra előterjesztésként, illetve indítványként a
testület elé, mert Képviselő úr akkor szó szerint így mondta és kétszer is mondta, hogy
valamiféle testületi döntés, valami helyi döntés kell arról, hogy ők kompenzációt kapjanak.
Ezúton ragadná meg a lehetőséget, hogy feltegye kérdésként. Milyen döntés lenne az, vagy
milyen kompenzáció lenne az, ami konkrét döntést vár és döntést igényel, amiben a város
kompenzációt kaphatna? Amennyiben ez így van akkor arra kérné Képviselő urat, hogy
biztassa a városvezetést arra, hogy ezzel a lehetőséggel is éljenek, ha még van lehetőségük rá.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő:
Köszöni a kérdést. Először is örül, hogy ennyire részletesen figyelik a mondandóját. Ez nem
félelmet, hanem örömet kelt számára, hogy minden szavát komolyan veszik, s isszák a szavait,
ahogy mondotta Patocskai Tamás képviselő úr.
A következőt szeretné javasolni. Amit elmondott, azt továbbra is fenntartja. A múlt évben
rendkívüli év végi támogatást osztott ki a kormányzat több döntése során, így került be a másfél
éve, vagy egy éve is többször felfrissített kiskunhalasi sport és kulturális fejlesztési csomag egy
része, amelyikben most első körben limitált TOP forrásból, ha minden igaz, akkor a Bay
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gyűjtemény helyszínére forrásszerzési lehetőség nyílik. Másik eleme a lovasközpont
fejlesztésére kért másfél éve a támogatás sorában a kormányzattól az önkormányzat. Minden
ilyen kéréshez egyébként kell egy polgármesteri, vagy testületi jóváhagyás. Éppen ezért az
javasolja továbbra is, ha van olyan terület, amit a város szeretne, a testület szeretne
támogattatni, ahogy megnézik ezt a hosszú-hosszú névsort az elmúlt év végi pénzügyi
támogatások sorában a hazai források soraiból, a 19-es miniszterelnökségi fejezetből, s a 9-es
BM fejezetből, akkor ott meg lehet találni, hogy vannak települések, akik kértek nem
lovasközpontra, kértek járdára, Pirtó kért útépítésre, Kelebia kért sportcsarnok építés
befejezésére, Mélykút a környékre kulturális központ fejlesztésére. Valaki fürdőfejlesztésre kért
támogatást. Nehogy valaki félreértse, a majsai önkormányzat megvásárolja a termálfürdőt, s
ehhez kért támogatást. Ilyen célokra is adott a kormányzat támogatást. Valakinek helyi
egészségügyi központ fejlesztésre. Meg lehet nézni a névsort és a támogatások összegét. Ha
ilyen cél van, amire nem tudnak uniós forrásból forrást találni, azokat szívesen viszik a
kormányzat felé, s polgármester aláírásával, a testület döntésének megfelelően szívesen veszik,
ha ezen dolgozhatnak. Ez azt jelenti, hogy az év második felében lesz először mód arra, ha az
adóbevételeket és az ország gazdasági teljesítményét már lehet értékelni hosszabb távra, akkor
szokott először lenni az év első felének vége felé és az év második félév kezdetén egy ilyen
csomag, amikor összeállítják a kormány nyári utolsó ülése egyikén ezeket a csomagokat, illetve
ősszel, amikor láthatólag a folyamatok tényleg erősebbek, erősek és tartósak, ha van
többletbevétel, akkor ezeket be lehet nyújtani. Mégegyszer mondja, hogy nem sok település volt
Bács-Kiskun megyében támogatást az év végén. Halas 400 millió, a többi támogatás 1 milliárd
300 millió Ft értékben mégiscsak kapott ennyit. Jelzi, hogy Baja, egy nagyobb város sem kapott
és Félegyháza sem, tehát nem áll rosszul Kiskunhalas a versenyben. Egyenrangú félként van
Majsával a fürdővásárlás miatt, de az egy másik dolog. Tessenek nyugodtan kérni, mert aki
nem kér, az nem is kaphat.
Farkas Dániel alpolgármester:
Röviden szeretné megköszönni azt Képviselő úrnak, hogy ezt a sok-sok előkészített projektjüket
támogatja, s ha sporthasonlatot lehet hozni, akkor ezt a sok-sok helyzetet, amit kialakítottak az
elmúlt két évben, segít nekik gólra váltani.
Azt a kérdést tenné fel, az internetes oldalak, a facebook kérdése nagyon sokszor szóba került és
Képviselő úr volt megyei elnök, régóta képviselő, azt gondolja, hogy világlátott ember.
Kiskunhalasi sajátosság-e az, hogyha lövöldözést hallanak többen, akkor nem a rendőrségen
tesznek feljelentést, hanem a facebookon? Ha hulladékszállítással, -kezeléssel kapcsolatos
problémák vannak, akkor nem a hulladékkezelőt, vagy a közterület-felügyeletet keresik meg,
hanem a facebookot. Ha közlekedésbiztonsági problémákat észlelnek, akkor nem a
közútkezelőhöz fordulnak, hanem a facebookhoz, vagy síktalanítás esetében nem a Városgazda
Zrt.-től, vagy az önkormányzattól, akár a képviselőktől, akár a hivatali apparátustól kérnek
segítséget, hanem a facebooktól. Képviselő úr hogy látja, ez csak Halason van így, s valamit ők
rontanak el, vagy ez tendencia a XII. században, s ezzel együtt kell élni?
Bányai Gábor országgyűlési képviselő:
A kérdés hozzá van címezve, próbál rá válaszolni. A demokráciának az a furcsa szabálya, hogy
egy képviselő bármikor, bármit kérdezhet. Ha tetszik, ha nem, az ember meghallgatja, ha jó,
akkor elfogadja, ha rossz, akkor elengedi. Nem rossz a helyzet –elnézést kér Képviselő úrtól-,
ha az a legfőbb probléma jelen pillanatban, hogy a hóvirágok mellett esetleg a szemét is kibukik
a hó alól. Ez nem egy olyan rossz konstelláció, ha csak ez a probléma. Ő tudna biztos többet is
felhozni minden település vonatkozásában.
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A lényeg az, hogy ez belefér a demokratikus gondolkodásba mindenkinek szerinte. Egyet kell
látni, a szándék nem volt rossz. Ha tényleg szemetes, akkor szedjék össze a dolgokat, de aki
eldobta, azt is esetleg meg kellene szólítani, mi lenne, ha nem. Egyébként a kamerákat arra
lehet is használni, hogy lefényképezni az arcát és kitenni tacepaoszerűen a facebookra, vagy
bármelyik oldalra, hogy „Te barátom, te szemeteltél.”. Őt biztosan nem fogják találni ilyen
képeken, mert a szemetet nem szokta eldobni.
A lövöldözéssel kapcsolatban azt mondják el az állampolgároknak mindenhol, hogyha
köztörvényes dolgot tapasztal, bármi, legyen ez fegyveres cselekmény, valami közlekedési
probléma, legyen ez akármilyen vagyon elleni tett, akkor ne a facebookon chateljenek róla,
hanem hívják fel a 112-t. Ez nem megy másképp sem. Szerinte ez alapvető, hogy a rendőrt
hívják. Ha baleset van, akkor nem őt kell felhívni a facebookon, hogy baleset van Képviselő úr,
hanem a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget kell megszólítani, ha ilyen sajnálatos esemény
történik. Hogy mi volt ott, azt nem tudja, lőttek, vagy durrantottak. Ha tényleg így volt, akkor a
rendőröket kellett volna rögtön felhívni. Ez előfordul szerinte máshol is. Sokan sokfélék.
Váradi Krisztián képviselő:
Ez a második hozzászólása már rövidebb lesz. Egyrészt köszöni a választ Képviselő úrnak,
másrészt akkor csak azt szeretné megkérdezni, hogy jól értette-e Képviselő úr válaszát.
Tulajdonképpen ez az indítványa egy jó indítvány, tehát támogatható. Javasolja a testületnek
ebben a formában elfogadásra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ma erről szavazni kell,
hiszen napirenden lesz, mint indítvány. Ennyi lenne a második kérdése. Javasolja-e Képviselő
úr a Fidesz frakciónak, hogy támogassák ezt az indítványt?
Bányai Gábor országgyűlési képviselő:
Nem akarja senki kedvét elrontani, negyedszer szól, vagy ötödször. Annyit jelezne, hogy eddig
is mindig ilyen formában működött a testület. A testület döntött, Polgármester úr aláírta,
Jegyző asszony ellenjegyezte, s utána ment az útjára. Ha van olyan igénye a testületnek, hogy a
kormányzattól nem uniós forrás terhére, mert arra nem tudnak pályázni egy ügyben, akkor ezt a
döntést meghozzák, teszik mellé a költségvetést, s abban az esetben, ha azt elfogadták
egyöntetűen, egyhangúan elfogadták, megvan 50 % + 1 szavazat, elküldik Budapestre a
kormányhoz, a megfelelő minisztériumba, miniszterurakhoz, vagy államtitkár asszony, vagy
államtitkár urakhoz, s utána indítják az eljárást. A javaslat önmagában, ez mindenáron a
kérdés, hogy kimondja, hogy jó. Persze, hogy jó a javaslat, s javasolja is, hogy éljenek a
lehetőséggel, azért vannak megválasztva mindannyian, hogy kérjenek egymástól, a helyi
polgároktól és ha olyan ügy van, akkor Magyarország mindenkori kormányától is illik, kell is
kérni, ha szükség van valamire. Ha a kormány olyan, mint a mostani, általában szokott is
segíteni. Két kormánynak is dolgozott, aki sosem segített ilyen kérésekkor, ami Halas esetében
most 24 hónapban 1,3 milliárd Ft értékben ideérkezett. Megtesznek mindent. Ha lehet, kell
szavazni, majd eldöntik. Szerinte nem rossz javaslat, de talán nem sért meg senkit ezzel.
3.)TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL,
DÖNTÉSEKRŐL
A tájékoztató írásban mellékelt.
(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző)

12

Fülöp Róbert polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy Váradi
Krisztián képviselő egyéni képviselői indítványát 34.napirendi pontként javasolja tárgyalni.
Egyébként annyit fűzne hozzá a témához, a múltkor is elmondta ez, jó pár témában szerinte
léptek már előre. A költségvetésben egy jó pár tétel visszacseng, hiszen a Dong-ér völgyi út
folytatásának a tervezése is szerepel a költségvetésben. Azt gondolja, hogy akkor azt is illik
támogatni, ha ilyen típusú határozati javaslatot igyekszenek megfogalmazni. Az ezeket
alátámasztó terveket is támogassa akkor majd a képviselő-testület.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén
képviselő-testületnek.

az

általa

ismertetett

napirendet

javasolja

Szavazás eredménye
#: 926
Száma: 17.02.23/0/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 14:09
Típusa: Nyílt
Határozat #1; Elfogadva
Egyszerű
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz% Képviselő
Igen
14
100.00
93.33 14
Nem
0
0.00
0.00 0
Tartózkodik
0
0.00
0.00
0
Szavazott
14
100.00
93.33 14
Nem szavazott
0
0.00
0
Távol
1
6.67
1
Összesen
15
100.00 15
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
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
Farkas Dániel

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

elfogadásra

a

Száma: 2017.02.23/0/0/A/KT

926

52/2017. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.február 23-i ülésére kiküldött
meghívótól eltérően az osztósként érkezett „Képviselői indítvány migrációval kapcsolatos
kompenzációért” című előterjesztést 34.napirendi pontként tárgyalja.
Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend
előadója:
Fülöp Róbert
polgármester

1.

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele

2.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) számú Fülöp Róbert
önkormányzati rendelet módosítása
polgármester

3.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi Költségvetéséről szóló Fülöp Róbert
rendelet tervezete, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata
polgármester
2018-2020. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege

4.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról
szóló 3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

5.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek
védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének
módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

6.

A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása

Fülöp Róbert
polgármester

7.

A Halas-T Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása

Fülöp Róbert
polgármester

8.

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon Fülöp Róbert
meghatározott lakbéren történő bérbeadására
polgármester

9.

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti
tervének jóváhagyása

10.

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Fülöp Róbert
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Fülöp Róbert
polgármester

Társaság Alapító Okiratának módosítása

polgármester

11.

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra
Fülöp Róbert
Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 2. számú polgármester
módosítása

12.

A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2016. évi szakmaiFülöp Róbert
beszámolójának jóváhagyása
polgármester

13.

A Thorma János Múzeum VISEGRAD FUND STANDARD GRANT
–Kulturális együttműködés: Muzeológia a gyakorlatban II. című
felhívásra benyújtandó pályázat

Fülöp Róbert
polgármester

14.

A Thorma János Múzeum EFOP-4.1.9-16 – A múzeumi és levéltári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című
felhívásra benyújtandó pályázat

Fülöp Róbert
polgármester

15.

A Thorma János Múzeum 2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi Fülöp Róbert
munkatervének jóváhagyása
polgármester

16.

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi
munkatervének jóváhagyása

Fülöp Róbert
polgármester

17.

Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, illetve nevelés-gondozás
nélküli nap megállapítása

Fülöp Róbert
polgármester

18.

Kiskunhalasi Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő
közművelődési megállapodás

Fülöp Róbert
polgármester

19.

A Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás Fülöp Róbert
polgármester

20.

Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 kapcsolatos 303/2016. Fülöp Róbert
Kth. módosítása
polgármester

21.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koncepciója
2015-2020 kapcsolatos 302/2016. Kth. módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

22.

Orvosi ügyeleti ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a
Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlanban

Fülöp Róbert
polgármester

23.

A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátásához szükséges
Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlan ingyenes használatba
adása

Fülöp Róbert
polgármester

24.

Felhatalmazás pályázat benyújtására a „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése érdekében” című
pályázati konstrukcióra

Fülöp Róbert
polgármester
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25.

A Hirling József Lovaspark fejlesztése

Fülöp Róbert
polgármester

26.

Szent György téri területvásárlás

Fülöp Róbert
polgármester

27.

Egyes külterületi ingatlanok értékesítése

Fülöp Róbert
polgármester

28.

EDF DÉMÁSZ Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda beszámolója - Fülöp Róbert
Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2016. polgármester
évben

29.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2016. évi bérleti díj terhére
elvégzett felújítási munkáiról szóló beszámoló

30.

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2016. évi munkájáról szóló beszámolóFülöp Róbert
polgármester

31.

Beszámoló a Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt 2016. évi
előrehaladásáról

32.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium energetikai Fülöp Róbert
fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatához szükséges nyilatkozat
polgármester
kiadása

33.

Interpellációs válaszadás

Fülöp Róbert
polgármester

34.

Képviselői indítvány migrációval kapcsolatos kompenzációért

Váradi Krisztián
képviselő

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

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
-----Napirendi pont----1

1.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Fülöp Róbert
polgármester

Fülöp Róbert
polgármester

Napirend tárgya:Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 927
Száma: 17.02.23/1/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 14:10
Típusa: Nyílt
Határozat #2; 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

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

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

Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen

FIDESZ
SHT

Száma: 2017.02.23/1/0/A/KT

927

53/2017. Kth.
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal többletbevétele
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal többletbevétel felhasználásával járó 2016. évi módosított bevételi – és
kiadási főösszegének 815.541 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő
költségvetési rendelet módosításba be kell építeni.
Bevétel felhasználás célja: Dologi kiadások
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az utolsó módosítása a 2016.évi költségvetésnek, amely tulajdonképpen hozzáigazítja a
valósághoz a rendeletet.
-----Kérdések---------Hozzászólások-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 928
Száma: 17.02.23/2/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 14:11
Típusa: Nyílt
Határozat #3; Elfogadva
Minősített

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

928

Voks:
13
0
2
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
86.67
86.67 13
0.00
0.00 0
13.33
13.33
2
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

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

Száma: 2017.02.23/2/0/A/KT
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Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2017. (II.24.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének:
a) Kiadási főösszegét:
6.402.388.827 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:
5.405.223.927 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:
b1.) költségvetési bevételek összegét:

6.402.388.827 Ft-ban
4.418.346.707 Ft-ban

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét:
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:
állapítja meg.

-986.877.220 Ft-ban
-864.954.856 Ft-ban
-121.922.364 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét:
997.164.900 Ft-ban:
a) működési célú finanszírozási kiadások:
969.088.900 Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:
28.076.000 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és
finanszírozási célú kiadások együtt):
-1.984.042.120 Ft-ban
a) összesített hiány működési célú:
-1.834.043.756 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú:
-149.998.364 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.) Hiány belső finanszírozása:
1.074.042.120 Ft-ban
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1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:
1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:
2.) Hiány külső finanszírozása:
2.a.) Hitelfelvétel működési célú:
2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:
3.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

832.209.120 Ft
241.833.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
910.000.000 Ft

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát
1.770.207.492 Ft-ban állapítja meg.
2. §
A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.,
2a., 2b., 3a., 3b., 3c. , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei lépnek.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.”

-----Napirendi pont----3
3.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017.évi Költségvetéséről szóló
rendelet tervezete, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018-2020. évekre vonatkozó
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek
összege
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
A rendelet-tervezethez még csatoltak plusz egy dokumentumot. Ezzel kezdené, mely a
következőt tartalmazza: Az elmúlt évek jelentéseihez képest változott a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara által kiadott kötelezően adandó minta a helyi önkormányzatok költségvetési
rendelet-tervezetéhez kapcsolódó jelentésről. Könyvvizsgáló asszony természetesen az új
előírás szerint el is készítette a jelentést, amelyet a képviselő-testület tagjai határidőre
megkaptak a rendelet-tervezettel együtt. Ez az újfajta jelentés sokkal rövidebb és tömörebb,
mint az előző évek jelentései, ezért kérésükre a könyvvizsgáló asszony ezen a héten elkészítette a
jelentés hosszabb terjedelmű indoklását, amelyet most tájékoztató jelleggel továbbítottak a
tisztelt képviselő-testület részére. Ezzel az egy anyaggal egészül ki a bizottságokon tárgyalt
anyag.
Összefoglalva gyakorlatilag tartották a tavalyi útmutatást. Jogszabályok a rendelet-tervezet
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készítésében semmiben nem változtak a tavalyihoz képest.
A rendelet tervezetet úgy állították össze, hogy a kötelező táblázatok meglegyenek, s azokat
hozzá is csatolták a rendelet-tervezethez, valamint három olyan táblázatot készítettek, amely
gyakorlatilag a rendelet-tervezetnek nem része, nem a kötelező eleme, de tájékoztatásként úgy
gondolták, hogy a könnyebb megértéshez ezt továbbítják a testület részére. További kérdésekre
szívesen válaszol.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyi kiegészítést tenne magáról a 2017.évükkel kapcsolatban, hogy egy ilyen komoly mértékű
minimálbér emelést hozott a 2017-es év. Ez okozott némi bértorlódást. Hogy ezt elkerüljék,
hoztak az előző testületi ülésen egy olyan döntést, hogy a hivatalban is emelik a béreket. Ez
nyilván kihat a többi helyszínre, a többi társaságra, intézményre. Ott is emelkednek a bérek. Ez
mindenképpen egy komoly teher a 2017-es költségvetésnek. A másik oldal, ami tulajdonképpen
megteremti ennek a lehetőségét, hogy ezt a béremelést meg tudják oldani, hogy az iskolák
tekintetében az üzemeltetést átadták az államnak. Itt keletkezett volna elvileg egy nagyobb
pozitív lehetőség a város számára, amit ő úgy érzékel, hogy ezt teljes egészében a mostani
béremelési hullám meg is evett, fel is emésztett. Azt a tervezési metodikát, amelyet a tavalyi
évben is tudtak követni, azt most is tudják tartani. Azzal együtt voltak olyan események, amelyek
arra engedtek következtetni, hogy több bevétellel, illetve kevesebb kiadással tud számolni az
önkormányzat, ezeket megfordította a béremelés hatása.
Összefoglalva azt tudja elmondani a költségvetésről, hogy a 2017-es év a béremelés
költségvetése lesz. Bízik benne, hogy ezzel együtt, ezzel a bértömeggel együtt is egy olyan évet
tudnak zárni, ahol fejlesztéseket is meg tudnak valósítani, van benne rengeteg tervezés, ahogy
említette a napirend kapcsán is. Benne van a legutóbbi döntésük a múzeummal kapcsolatban,
amelyet továbbra is tart. Annyi tájékoztatást tenne a képviselő-testület felé, hogy a megyei
elnök úr a legutóbbi alkalommal, amikor találkoztak, azt az ígéretet tette, hogy április 7-re
mindenkinek meglesz a támogató szerződése. Bízik benne, hogy ez a múzeumot is érinti és ez
egy felszabadultságot fog okozni a költségvetésük tekintetében.
Körülbelül ennyivel zárná egyenlőre, s igyekszenek a kérdéseket megválaszolni.
-----Kérdések----Tapodi Attila képviselő:
Gyors kérdése lenne csak. Kiskunhalasnak a Geotermikus Projekt Kft.-ben 15 %-os
részesedése van, úgy tájékozódott. Ugye most történt ez a komoly fúrás itt Halas határában. Ez
komoly összegekbe fog kerülni. Fog-e keletkezni városuknak ezzel kapcsolatban valamilyen
financiális kötelezettsége?
Fülöp Róbert polgármester:
Ez egy korlátolt felelősségű társaság, ebben a tulajdoni részük, amit betettek, ezt kockáztatják,
további kockáztatnivalójuk, nem tud róla, hogy lenne.
Pályázati forrásból fúrnak, valamint a másik tulajdonostárs ebben a társaságban, mint
befektető is jelen van az ügyben, a maradékot ő teszi mellé egyéb forrásokból. Azt nem tudják,
hogy ők honnan szerzik a forrásokat.
Ez a városra nézve jelen ismereteik szerint nem jelent kötelezettséget. Nyilván ez most csak a
próbafúrás, tehát amikor el kell érniük azt, hogy ez a geotermikus hő bejusson a
távhőközpontba, az majd egy másik, vélhetően KEOP-os forrást fog megcélozni az
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önkormányzat és a cég közösen. Ott lehet, hogy lesz valamekkora önerő, de erről még nincs szó.
Ez a fúrás működik, önállóan megy, egy önálló projekt, ehhez nekik azontúl nem kell beletenni
forrásokat. Ezért sem szerepel a költségvetésben.
Váradi Krisztián képviselő:
Több kérdése lenne. Néhány szakmai kérdést feltehetően Osztályvezető asszony fogja
megválaszolni, illetve a második kérdése kimondottan Polgármester úrhoz fog szólni majd. A
néhány szakmai kérdése közül az egyik, hogy az iparűzési adó kapcsán 729 millió Ft bevétellel
terveznek. Azt lehet-e tudni, hogy a tavalyi évi bevétel hogyan teljesül? A 2015-ös évet nézte
meg, ott 721 millió Ft-tal terveztek és 925 millió Ft volt a zárszámadásban, tehát 200 millió
Ft-tal túlteljesült. Emlékszik, hogy a tavalyi költségvetésnél az hangzott el, hogy óvatosan alul
van becsülve, ezért inkább több lesz a bevétel. Azért érdekes ez a kérdés, mert ebben a
költségvetésben is a hiány finanszírozására egy 1,4 milliárd Ft összegű maradványigény
bevétel van tervezve. Ez azt feltételezi, hogy nagyságrendekben tudják, mégha nincs is
zárszámadás, hogy mennyi maradvánnyal tudnak számolni erre az évre. Ebből arra
következtet, ha nem is pontosan, de nagyságrendileg lehet azt tudni, hogy áll az iparűzési adó
bevételük a 2016-os évre. Ezt szeretné megkérdezni. Mennyivel teljesült túl és most mennyivel
tervezték alá ezzel a 729 millió Ft-tal?
Amit polgármester úr is említett, azzal, hogy az iskolák működtetése átkerült a KLIK-hez (lásd.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) ez pontosan mennyi megtakarítást jelent nekik a
költségvetésben? Mennyi lenne az a kiadás az idén nagyságrendileg, amennyivel többel kellene
számolniuk, ha ezek az iskolák itt maradtak volna? Harmadik kérdése, ami Polgármester úrra
vonatkozik: Láthatóan, tekintettel arra, amikor az 1 milliárd Ft-os maradvánnyal számoltak,
aggodalmukat fogalmazták meg, ez nem biztos, hogy valós. A zárszámadásnál emlékszik, szóba
került, meggyőzte őket a zárszámadás, hogy tényleg úgy volt, tehát a költségvetés helyzete jó
volt. Most ez az összeg még magasabb, 1,4 milliárd Ft-os maradvánnyal számol, tehát ez azt
jelenti, hogy a tavalyi évük még jobban sikerült.
Azt kérdezné Polgármester úrtól, hogy tényleg ennyire jó-e a város pénzügyi helyzete? Hogyan
értékelik ezt az évi költségvetést, ez is ilyen jó lesz-e? Hogyan látja a pénzügyi napi likviditását
a városnak?
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos kérdésre válaszolna. A könyvvizsgáló asszony részletes
tájékoztatójában is kitér erre konkrétan. Mindig kevesebb előirányzatot terveznek az
adóbevételeknél, mert a gazdasági teljesítményt előre nehezen tudják megtervezni. Ez minden
évben így szokott lenni, hogy némineműleg óvatosan bánnak az adók megtervezésével.
Folyamatosan láthatják a csökkenő tendenciát, mindig kevesebbel számolnak. Nagyon sok
gazdasági eseménytől függ. Óvatosan terveznek és most sem tettek másként.
Konkrétan nem hozta most azt az anyagot, az csak a bizottságin volt nála.
Fülöp Róbert polgármester:
A következő testületi ülésen, március 30-án lesz a beszámolója az adócsoportnak a teljes
adóztatásáról a tavalyi évben. Ott konkrétan pontos számokkal fognak beszámolni arról, hogy
teljesültek az adóbevételek a tavalyi évben. Lesz erről beszámoló és nem is olyan túl messze, ott
egzakt számok fognak szerepelni. Ő sem tudja pontosabban, hogy mennyire teljesült az
iparűzési adóbevétel.
Az iskolák tekintetében egy hozzávetőleges számot tud mondani. 150 millió Ft környékén van
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az, amivel számoltak. Körülbelül ezt a megtakarítást lehetett volna elérni azzal, hogyha az
iskolák és semmi más nem változik, csak ez az egy tétel változik a rendszerben. Az ő fejében ez a
szám van benne.
Az iparűzési adó tekintetében egyébként a tervezés és a valóság: Itt van most a madárinfluenza
járvány. Ez is egy akkora termeléskiesést okoz a városban és a környéken, hogy megbecsülni
sem lehet a hatását, mekkora kiesést fog okozni az iparűzési adó bevételeikben, mikor fognak
tudni beindulni újra a gyártósorok, mikor fognak tudni a termelők újra jószágokkal foglalkozni.
Vannak egyéb kockázatok is. Csökkentették az iparűzési adó mértékét, nem lehet tudni ez is
pontosan milyen hatásokat hoz. Valamit várnak, de pontos számot nem lehet ismerni, éppen
ezért azt gondolja, hogy a kellő óvatossággal kell számolniuk akkor, amikor az iparűzési adó
bevételeiket számításba veszik. Szerinte az elmúlt évek tapasztalata alapján ez az óvatos becslés
mindig kifizetődő volt, s nem borult fel velük a költségvetés.
Rá is térne arra a részére, amit kérdez Képviselő úr, hogy milyennek érzi a város költségvetését.
Azt tudja mondani, hogy rengeteg programot futtatnak, amelyek mögé mind oda kell tervezni a
pénzügyi forrást is. Ezek jelentős részében igyekeznek olyan megoldást találni, hogy ne az
önkormányzat legyen a végén a finanszírozó, hanem valami pályázatba be tudják tenni. Ezek
mind megint kivesznek olyan forrásokat, amelyek egyébként be vannak tervezve és úgy tűnik,
hogy elköltik, de aztán a végén vissza sikerül szerezni.
Azt tudja elmondani, hogy alapvetően a likviditásuk rendben van, szerinte pénzügyileg stabil
lábakon áll az önkormányzatuk. Ezt a legutóbbi testület ülésen, amikor a múzeum bővítéséről
szóló napirendjüket tárgyalták, akkor is több soron elhangzott és megbeszélték. Azt tudja
elmondani, hogy ezzel a fajta gazdálkodással és tervezéssel nyugodtan nekifuthatnak a 2017-es
évnek. Tavaly is azt mondta el erre a maradványra gondolva, annak örülne, ha tudna
szaporodni. Nem biztos benne, hogy az idei évben erre lesz lehetőségük. Lehet, hogy
valamennyit ebből a tartalékukból fel kell élni. Rengeteg fejlesztés van az idei évi
költségvetésben is. Ha azok meg tudnak valósulni, akkor reméli, hogy nemcsak a bevétel
oldaluk az, amit vizsgálni kell, hogy egyáltalán teljesül-e, hanem a kiadási oldalon is tudnak
faragni, akár egy energetikai pályázaton való részvétellel és a többi. Vannak itt lehetőségek
ebben. Reméli, hogy ezzel meg tudta nyugtatni Képviselő urat.
Patocskai Tamás képviselő:
Véleménye szerint nem nőtt a hiány finanszírozására rendelkezésre álló összeg, hiszen
2016.évben közel 2 milliárd Ft volt beállítva. Az a 910 millió Ft-os értékpapír felhasználásra
kerül. Ha a kettő egyenlegét vonják, akkor 500 millió Ft-tal csökkent a rendelkezésre álló
hiány. Jól látja ő ezt? Ő nem azt mondja, hogy ez veszteség. Ha ez értelmes célra lett elköltve,
maradjanak abban, hogy igen, akkor a hiány finanszírozására rendelkezésre álló összeg az
csökkent az előző évhez képest. Igaza van?
Fülöp Róbert polgármester:
Az értékpapírt vissza kellett váltaniuk, mert nem lehet éven túli befektetése az
önkormányzatnak, ezt tiltják az államháztartási szabályok. Azt úgy váltották vissza, hogy nem
elköltötték, hanem év végén vissza kell váltaniuk, mert nem lehetet továbbvinni. Azért váltották
csak vissza. Nem tudja, hogy ez hogyan alakult ki.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
A tavalyival nem hasonlítaná össze, mert azt nem hozta, viszont továbbra is az a kérdés, ha jól
tudja, hogy az egyenleget nézik, ott van a kérdésük, a költségvetés fő összegénél. Ugye?
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Patocskai Tamás képviselő:
Egyik költségvetés a másikra épül. Az előző éviből, amik jöttek át források, az most 1,4 milliárd
Ft. Az előző napirendi pontban benne van az a két sor, hogy az felhasználásra került.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Így van.
Patocskai Tamás képviselő:
Ebből a két számból vonja ki azt, hogy most viszont felnőtt 1,4 milliárd Ft-ra, amit
felhasználhatnak, tavaly volt 1 milliárd Ft és 910 millió Ft értékpapír. Az közel 2 milliárd Ft.
Ha a kettő egyenlegét vonja, akkor szerinte 500 millió Ft a különbség, ami csökkent. A számok
alapján igaza van, de ha nem, akkor tegye helyre, Osztályvezető asszony a szakember.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
2015-ben még nem szerepelt az a 910 millió Ft-os összeg. 2015. év végén a maradványban nem
szerepelt ilyen összeg, akkor még nem volt ez. A tavalyi év márciusában lett lekötve.
Patocskai Tamás képviselő:
Jó.
Fülöp Róbert polgármester:
Ezt tudták rá adni válaszképpen, de a Képviselő úrnak ez egyébként megnyugtató, akkor
bármikor állnak rendelkezésére, hogy pontosan átvezessék ezeket a számokat és megnézzék,
hogy mi is rejlik mögötte.
-----Hozzászólások----Tapodi Attila képviselő:
Itt a nagy milliárdos pályázati összegek és különböző összegek fényében néha picit eltörpül az
iparűzési adó bevétel, de ez a leghangsúlyosabb és a legfontosabb adóbevételük, s ez tükrözi
ténylegesen a városuk gazdasági erejét, teljesítményét. Az imént, ahogy Osztályvezető asszony
is megerősítette, ez minden évben egyre csökken és ezzel is számolnak. Nyilván nemcsak az
óvatosság miatt számolnak, feltételezi, hanem ebben van egy nagyon komoly számítás és
tudatosság. Azt lehet látni az előző évekhez képest, mégha számolnak is azzal, hogy ez az 0,1
%-os iparűzési adó kedvezmény bevételi oldalon 5 %-os bevételkiesést esik, még így is
2014-2015-ös évekhez képest csökken az iparűzési adó bevételük. Ez nem egy optimista
kalkuláció véleménye szerint. Fel is tenné a kérdést, hogy hol van ez a kincstári optimizmus? Az
adatokból ez egyelőre nem köszön vissza. Nem tűnik úgy, hogy nagyon jobban dübörögne a
gazdaságuk.
Csak annyit szeretne tényleg mondani, hogy ezen a területen még nagyon sok tennivalójuk van.
Szeretné bátorítani a városvezetést.
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban merül fel egy-két kérdése. Miért terveznek itt is
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folyamatosan csökkenő idegenforgalmi adóval? Ez hogyan viszonyul ahhoz a nagyon komoly
városmarketinghez, ami a Halasmédia beszámolójában olvasható? Ezek szerint mégiscsak
növekednie kellene. Talán egy választ tud erre adni, a migrációs objektum hatásai nagyon
komolyan befolyásolják városuk látogatottságát.
Fülöp Róbert polgármester:
Azzal együtt tud érteni Képviselő úrral, hogy az iparűzési adó bevételekre nagyon oda kell
figyelni. Hogy a tervezése hogyan alakul a költségvetésben, hogyan a beszámolóban a
következő hónapban ez a 2016-os valóság, az szerinte két eltérő téma. Szerinte a tényadatokat
inkább abból lehet kiolvasni. Ha messzemenő következtetéseket akarnak levonni, akkor szerinte
nem a költségvetés iparűzési adó bevétel sávját kell olvasni, hanem majd a beszámolónak ezt a
sávját, s azt érdemes összehasonlítani az elmúlt évek beszámolóival, mert abból lehet jó és
valódi adatokra következtetni. Abban bízik egyébként, hogy az idei év tekintetében iparűzési
adó vonalon, ha be tudnak indulni az építkezések, a fejlesztések, s nemcsak az önkormányzati
kezdeményezésű pályázatokra gondol, akkor a városban rengeteg olyan fejlesztés fog
megvalósulni, ami generálni fogja az iparűzési adó emelkedését. Bízik benne, hogy elkerülik
őket az ilyen vis maior helyzetek, mint ami most kialakult az említett madárinfluenzával, s
helyre fog tudni állni a gazdaság is, s fognak tudni egy jó évet zárni 2017-ben is.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A tavaly is és az idén is azt hallják Polgármester úrtól, hogy rendben van a költségvetésük,
stabil lábakon áll a város, s a beruházásaikra is jut forrás rendesen. Ez az itt lévő számok
alapján hihetőnek is tűnik. Egy dologban szkeptikus a tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve.
Azt szokták mondani, hogy nyáron a meleg, télen a hideg zavarja csak meg egy város
működését. Ez a tavalyi évben is tisztán látszott, télen csak a havat nem tudták feltakarítani, a
jeget nem tudták felverni az utcákról. Amikor jön az eső, a csapadékkal nem tudnak mit kezdeni,
s minden pince tele van vízzel és bugyog vissza a csatornákból a víz. Sorolhatná még ezeket az
áldatlan állapotokat és csapásokat, amit a Városgazda Zrt. tűr el a természettől.
Hogy másról is beszéljen, az összes útjuk tiszta kátyú, nem lehet normálisan végigmenni szinte
egy úton sem. Ha valaki vesz egy új autót, akkor már egy év múlva már úgy csörög, csattog,
mintha egy tíz éves autót hozott volna be Németországból. A járdáik kritikus állapotban
vannak, esnek-kelnek a nyugdíjasok a lakótelepek környékén, a fák gyökerei felnyomják őket.
Ezzel sem foglalkozik ebben a városban senki annak ellenére, hogy felveti őket a pénz. Az
interpellációs válaszok mindig azok, ha pár tízezer, százezer forintos dolgot szeretnének a
lakók érdekében, hogy nincs benne a költségvetésben, nem tudnak forrást biztosítani rá. Ha
ennyi pénzük van, akkor miért nem tesznek azért valamint, hogy normális, élhető városban
tudjanak a városlakók élni. Ezt ő nagyon nem tudja megérteni. Örömmel látja ebben a
költségvetésben, hogy a Városgazda Zrt. a tavalyi 105 millió Ft támogatás helyett most 200
millió Ft támogatást kap az önkormányzattól. Azt gondolja, hogy a 2017-es évben nem
történhet meg mégegyszer az Kiskunhalason olyan, hogy nincs a hó eltakarítva, nincs a jég a
városközpontban felverve, s botladozniuk kell a járdákon és összetörni az autókat a kátyúkban.
Fülöp Róbert polgármester:
Erre annyit reagálna, hogy felveti őket a pénz, az egy kicsit erős. Ha azt szeretné Képviselő úr,
hogy amikor a legcudarabb időjárás van, s feketék legyenek a járdák és az útjaik, ahhoz nem
200 millió Ft-ot, hanem 2 milliárd Ft-ot kellene a Városgazda Zrt. költségvetésébe tenniük.
Amikor tél van, akkor tél van. Hogy a költségvetésük stabil és olyan dolgokat fogalmaznak meg,
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amelyekről azt gondolják, hogy apró lépésekben is előre viszik a várost, mert van benne
egyébként útjavítás, gyűjtőút megújítása, van benne új út tervezése. Sok mindenre igyekszik ez a
költségvetés választ adni, amelyeket említett Képviselő úr is. Nem lehet egyébként egyszerre
mindent. Ha sikerül ezt az idei év költségvetést végrehajtaniuk, akkor benne van a csapadékvíz
problémájának a kezelése. Ahogy említette, a Városgazda Zrt.-nek igyekeztek kiemelt forrást
biztosítani, ami reméli, elég lesz. Nem tudhatják, hogyha megint jön egy hó március 15-én,
amire már volt példa, hogyan és mint lehet megbirkózni, milyenek lesznek egyáltalán a
körülmények.
Azt a víziót kelteni, hogy lehet olyan rendszert üzemeltetni teljesen hibátlanul és amikor egy
szem hó leesik, azonnal odamegy valaki és feltakarítja, ez őrületes összegeket emészt fel.
Szerinte nekik azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy a lehető leggyorsabban megszüntessék a
kialakult problémákat, hogyha kialakulnak és megpróbálják a legköltséghatékonyabb
válaszokat adni ezekre. Szerinte azt egyik városban lakó ember sem szeretné, hogy
gyakorlatilag a teljes forrásmennyiséget arra állítsák be, hogy felvegyenek olyan embereket,
akik akár utcára leosztva azt figyelik, hogy mikor esik a hó, s ha kell, akkor kitakarítják. Lehet,
hogy akkor egy pontot ki tudnak pipálni, hogy ezt remekül kezelték, csak akkor például nem fog
jutni arra, hogy a Csipkeházat megfelelő módon karban tudják tartani, vagy a csipkevarrók
fizetését ki tudják egészíteni. Rendkívül összetett feladat az, hogy egy ilyen költségvetést
megalkossanak. Azt gondolja, hogy mindegyik feladatra igyekeztek megfelelő hangsúllyal
odalépni. Azt gondolja, hogy mindenki elfogadta azt az álláspontot az idei tél kemény volt,
nehéz volt vele megküzdeni és több forrást kell biztosítania az önkormányzatnak a Városgazda
Zrt.-nek, hogy a kezelt útfelületek jobb minőségbe kerüljenek és hamarabb, de megtették a
javaslatot ezzel a költségvetési rendelet javaslattal. Reméli, hogy tudják támogatni és fognak
tudni menni előre.
Patocskai Tamás képviselő:
A költségvetés részletes, logikus, ennek megvannak a szabályai. Aki végigolvasta, az ebből sok
mindent kiolvashat. Amint a Polgármester úr kezdte, a béremelési kényszer jelentős költségbe
került a városnak. Nemcsak a minimálbért, hanem a garantált bérminimumot is érinti.
Természetesen az önkormányzat dolgozóinak, ennek a hetvenvalahány főnek a bérét is végre
rendezni kellett 8 év után. Szeretné ehhez a kritikáját itt megjegyezni és szeretne haladni
tovább. Megpróbál kicsit gyorsan. Azt igen sérelmesnek tartja, hogy bérpótlékként oldották
meg, nem pedig az alapbér emelését, hiszen megérdemelték volna ezek a dolgozók Ezen el
kellene gondolkozni. Tudja, hogy Polgármester úr erre azt mondta, hogy ezzel lehet fogni a
dolgozókat. Ez a bér nem alapbér, ezt vissza lehet vonni. Ez eléggé sértő azokra a
köztisztviselőkre, közép- és felsőfokú végzettségűeknek, akik 8 éve nem kaptak semmit. Ez csak
erről a véleménye, ezen változtatni kell, arról nem is beszélve, hogy az alpolgármesternek,
polgármesternek simán megszavazták a bért. Szerinte is a bér az járjon, ne pedig pótlékokat
adjanak az embereknek. Erről csak ennyit.
A költségvetésnek azon része, amely tényleg konkrétan érintheti a város lakóit, ami látszik, az
nagyon jó részletesen ki van dolgozva, s sorban le van írva. Ebből néhány dolgot szeretne
kiemelni, hiszen ezek lennének azok a látványos dolgok. Ilyen például a lakossági útépítési
hozzájárulás, az önkormányzat 16 millió Ft-ot tervezett be. Várhatóan a lakosság, ha
ugyanennyivel beszáll, akkor elkészülhet az az út, ami az előző évben is. Nagyon helyes, nagyon
jó. Viszont nem látja azt, hogy mi történik azokkal az utcákkal, ahol a közmű már le van
helyezve, sárosak, de az ottlakók nem képesek erre az önrész előállításával se, s évek-évtizedek
óta, a közművek elhelyezése óta is lassan eltelik egy évtized, ezek még mindig nem szilárd
burkolatú utak. Ezen el kellene gondolkozniuk, hogy itt milyen megoldást találjanak, mert a
választási kampányban szinte mindenki ígérte, hogy nem lehet Halas városában nem burkolt út
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etc. Itt mindenképpen valamit lépniük kellene, mert leesik az eső, áldatlan állapotok vannak.
A 2.b mellékletben a 71.sort emelné ki. Út, autópálya építése 101 millió Ft. Ez jó, ez
valószínűleg az északi elkerülő út folytatása lesz. Nem tudja, ebben legyenek szívesek,
segítsenek, hogy ez mit jelent.
Nagyon helyes, hogy a Városgazda Zrt.-nek a feladatokon kívül most forrást is biztosít az
önkormányzat. Ez 200 millió Ft-ra fel van emelve. Várhatóan ezért majd követelményszintet is
emelhetnek és jó munkát kívánnak a Városgazda Zrt.-nek.
A Jókai utcai felújítására 66 millió Ft. Ezt beszélték is a bizottsági ülésen, ez így rendben van,
csak hogyha abban a programban, amit elfogadtak és csináltak egy sorrendet, hogy melyik
gyűjtőutakat kell felújítaniuk, azt javasolná, hogy ezt vegyék előre. Ebben a költségvetésben
van olyan forrás, amiből a következő és az azt követő évben felújítandó gyűjtőutat hozzák előre.
Meg is nevezné azt, hogy ezt milyen forrásból tudnák ezt megcsinálni, s erre készüljenek. Itt
most elhangzott, hogy a Thorma János Múzeum építésére 285 millió Ft saját erő van beállítva.
Ez áprilisban állítólag felszabadul. Készüljenek fel arra, s javasolja azt Polgármester úrnak,
aki ezt neki szóban megígéri, hogy ebbe az irányba elmennek, ebből a 285 millió Ft-ból durván
három Jókai utcát fel tudnának újítani. Vegyék elő, a városközpontban van javaslata, amit meg
kellene csinálni, évek óta feladat lenne. Így el tudja fogadni ezt a költségvetést, mert jónak
tartja.
Fülöp Róbert polgármester:
Következő hozzászólásában tudja folytatni.
Váradi Krisztián képviselő:
A kérdésére azt a választ adta Polgármester úr, hogy stabil, jó a város helyzete. Nyilván ez egy
óvatosan megfogalmazott optimizmus volt, nem pedig egy kincstári optimizmus, ami
természetesen nem baj egy városvezetőtől. Azért, ha a bizottsági ülést idézi vissza, az ott
elhangzott véleményeket, illetve visszautal Polgármester úr előző testületi ülésen a Thorma
János Múzeumnál elmondottakra, hogyha úgy alakul, hogy nem nyer a pályázatuk, még úgy is
meg tudják csinálni ebből a saját forrásból. Azt sugallja, hogy nem annyira rossz a város
pénzügyi helyzete a városvezetés szerint. Azt gondolja, hogy ez a költségvetés ezt túlzottan
óvatosan tükrözi vissza.
Ha a város költségvetése úgy áll, ahogy az optimizmusuk tükrözi, akkor szerinte azt gondolja,
sokkal több olyan dolog is lehetne ebben a költségvetésben, amiről itt már előző két
hozzászólásban is képviselőtársai is szóltak. Ő is erről szeretne beszélni. Tudja, hogy lerágott
csont az utak kérdése, de azért kicsit más megvilágításból ő is hadd közelítse ezt a dolgot meg.
Természetesen az, hogy vannak lakossági útfelújítások, útépítések, ez egy jó dolog, örülnek
neki, támogatják, örülnek neki. Nagyon jó, hogy a Jókai utcát is fel tudják újítani ebben az
évben 66 millió Ft-ért, illetve gyűjtőutakat újítanak fel hasonló konstrukcióban évről-évre. Az is
jó, ha a pályázatuk nyerni fog és a Dong-ér völgyi utat tudják folytatni, ugye most erre tervezési
költség van beállítva. Azt gondolja, hogy ezzel nem lehet azt elintézni, hogy márpedig költenek
az utakra. A Jókai utcai is csak egy utca. Látták ezt a Petőfi utcánál, 400 métert javítottak meg,
újítottak fel 40 millió Ft-ból. Természetesen ez jó dolog, nem arról van szó, hogy ne örülnének
neki, de a lakosságról nagyon sokat hallják vissza azt, hogy ha 400 méter kerül 40 millió Ft-ba,
akkor a város úthálózata gyakorlatilag halálra van ítélve, el fog pusztulni, hiszen nem 400
méter utat kellene ebben a városban felújítani, hanem szinte azt mondhatja, hogy 40 km-t.
Tényleg az a pár utca, ami viszonylag jó állapotban van, vagy a közelmúltban felújították, akár
ez a 400 méteres szakasz, vagy a Bajza utca, azonkívül a többi utcában, ahogy képviselőtársa itt
mellette mondta, nem lehet egyszerűen úgy végigmenni autóval, hogy ne rázná szét az autót.
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Borzalmas állapotban van. Nem kicsi kátyúk vannak már, hanem borzalmas kátyúfoltok. Ha be
is tömi őket a Városgazda Zrt., most már ott tartanak, hogy az is tarthatatlan, mert egyik foltot
teszik a másik folt hátára. Azt mondta, hogy más megvilágításba fogja helyezni. Nem feltétlenül
kell nekik 40 millió Ft-ot eldobni, nem eldobni, mert ez rossz ómen, ez is hasznos célra megy,
elkölteni 40 millió Ft-ot 400 méterre, amikor ott van példaként a Nagy Szeder utca példája,
amikor úgy újították fel pár évvel ezelőtt tizenpár millió forintból szinte az egész utcát, ami
szinte 1,5 km, hogy a meglévő rétegre húztak egy kopóréteget. Ha a pénzügyi helyzete a
városnak megengedi, amit itt Képviselő úr is mondott, ha majd felszabadul ez a 285, vagy 289
millió Ft, akkor ő is teljesen jó ötletnek tartja ezt, hogy fordítsanak erre, mert a lakosságot ez
nagyon foglalkoztatja. Javasolja, hogy mindenképpen az útjaikat javítsák fel és ne csak ilyen
nagy projektekben gondolkozzanak, hogy teljes útalappal új felújítás sok tízmillióért, hanem
kisebb összeggel, csak egy kopóréteg és minél hamarabb szüntessék meg ezt az állapotot, hogy
kátyú hátán kátyú.
Neki is van még néhány gondolata, azt második hozzászólásban fogja majd folytatni.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyi tud erre mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy. Ha elkezdenek egy-két utat
felújítani, akkor nyilván az a szimpatikus, ha mindegyiket meg tudnák oldani. Ő is annak
örülne, ha az összes útra most ki lehetne írni a közbeszerzési eljárást és ki tudnák adni rá a
megbízást, hogy javítsák meg az összes útjukat. Azt mondja, hogy azért jó ez a rendszer, hogy
évente azt mondták, hogy legalább egy, nyilvánvalóan ezen majd lehet gondolkodni, amikor
olyan a helyzet. Most pillanatnyilag nem erről a verzióról beszélgetnek. Ez majd maximum a
júniusi költségvetés módosítás környékére tudna elképzelni egy ilyen vitát. Most pillanatnyilag
arról tudnak csak beszélgetni, ami a realitás. Most még ez a forrás nincs felszabadulva. Ha
erről beszélgetnek, persze jó lenne még több utat felújítani. Ő annak is örülne, ha azt nem
azokból a forrásokból kellene elvenniük, amelyeket egyébként nem tudnak máshonnan pótolni,
hanem például ebben a Képviselő úr indítványában említett projektbe tennének bele ilyen
utakat és ott próbálnák meg elérni azt, hogy külső finanszírozásból, nem a város saját forrását
felhasználva újítsanak meg utakat. Azt mondja, hogy lehet ezen gondolkozni és gondolkozzanak
is, nincs elvetve azzal, hogy ezt beletervezték ebbe a költségvetésbe. Ebbe az állapotba nem
lehetett többet beletervezni. Most ez így néz ki. Azért kéri, hogy ezt most így fogadják el.
Nyilvánvalóan, amennyiben nyílnak további lehetőségeik, hogy fejlesszék az úthálózatot, meg
fogják tenni és nem fognak azon gondolkozni, hogy szükséges, vagy nem, hiszen ők is a
kiskunhalasi utakon járnak, pontosan tudják, hogy mekkora problémák vannak. A problémák
egyébként abból erednek, ha minden évben felújított volna az önkormányzat egyetlen utcát,
akkor most nem lennének ilyen helyzetben. Csak az elmúlt időszakok nem voltak olyan
gondosak, mint a mostani önkormányzat égisze alatt. Azt tudja mondani, hogy nagyobb
figyelmet kellet volna korábban rá szentelni. Mindegy, mert most már ebben az állapotában
vannak, neki fognak nyilvánvalóan esni és a lehetőségeikhez képest költeni fognak az utakra,
ezt meg tudja ígérni, ebben nincs köztük vita.
Patocskai Tamás képviselő:
Úgy veszi, hogy egyetért ezzel a javaslattal, hogy még az idén esetleg visszatérhetnek azzal.
Tudja, hogy ez nem költségvetési, de neki a szóban elhangzott dolog valamilyen szinten
garancia lehet.
Szeretné folytatni, hogy az 5.számú mellékletben talált ilyet, hogy járdaépítés BM
támogatással. Ezt igazán nem tudja, hogy micsoda, mert a másik téma lenne a járda építése a
városban. Erre is rengeteg kampány során elhangzott, ott a körforgalom, Átlós út, pláne, hogy
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most ott építkezések lesznek, ott van a migránstábor. Ott is valamit kezdeni kellene. Évek óta
visszaköszönő dolgok. A kérdése és a véleménye is az, hogy erre is koncentrálniuk kellene. Mi
ez a BM támogatás járdaépítésre?
Még annyit szeretne megjegyezni, az is látszik, hogy a tartalékképzésre van egy táblázat, a
6.számú, az előző évhez képest már a nyitó közel háromszorosa. Ami hangsúlyozza, hogy nem
baj, mert rengeteg olyan fejlesztési forrást tervez a város, amihez szükség van ezekre a
tartalékokra. Ebben a tartalékban benne van továbbra is a Thorma János Múzeum sora is. Ez
többször visszaköszön számára, úgyhogy használják ki ezt a lehetőséget.
Az neki is feltűnt –még egy mondat-, hogy a könyvvizsgáló is egy sorban kihangsúlyozza, hogy
az iparűzési adó bevétel nagyon óvatosra alul van tervezve. Ez tavaly is így volt, már akkor is
ösztönözte a városuk többségét, hogy legyenek kicsit bátrabbak. Ott hasonlót mondott, s be is
jött az, hogy több iparűzési adó jött be, több, mint 150 millió Ft-tal, majdnem 170 millió Ft-tal,
mint amit a tervben állítottak be. Remélik, ez így lesz, de legyenek óvatosak. Ez mindig egy
vésztartaléka lehet az önkormányzatnak. Remélik, hogy a vállalkozók tényleg dolgoznak, mert
pillanatnyilag nem dübörög a gazdaság. Úgy néz ki, hogy baj van, a vállalkozókat is azért
sújtja a minimálbér és a garantált bérminimum. Ott is elég necces a dolog, de majd meglátják,
legyenek optimisták. A múltat azt ne vizsgálgassák, ne vakargassák, azzal nincsenek előrébb,
hanem a jelenbe és a jövőbe nézzenek.
Fülöp Róbert polgármester:
A BM-es felvetésére annyit mondana Képviselő úrnak, hogy a tavalyi év során a
kamerarendszerrel együtt pályáztak még plusz témákra. Az egyik ilyen téma volt a járda építése
itt az Átlós úton. Ez benne volt ebben a csomagban, amit a Belügyminisztériumtól kaptak. Ez
került bele a költségvetésbe, s ezt meg is kívánják valósítani az idei évben.
Váradi Krisztián képviselő:
A másik gondolat, amit mondott, hogy folytatni szeretne, az interpellációkkal kapcsolatos. Ha a
költségvetésüknek tényleg stabil és jó a helyzete, akkor azt gondolja, hogy megengedi azt a
lehetőséget, hogy legyen egy interpellációs keret benne. Csak két alkalommal kért volna tavaly,
ami költségvetési kiadással járt volna, mind a kétszer azt a választ kapta, hogy nincsen forrás a
költségvetésben, miközben látták év közben, bármi más ötlet a város vezetéséről merült fel,
mindig meg volt a forrás utána a módosításnál. Hogy ne legyen ez, hogy a képviselőnek ezt a
választ adják automatikusan, ezért javasolná, hogy legyen egy ilyen újra. Hadd emlékeztessen
arra, hogy ez nem most kipattant ötlet, nem ők találják ki először. Annak idején éppen a
jobboldal ötlete volt, s küzdöttek érte, nevezetesen Pajor Kálmán volt ennek az élharcosa, hogy
legyen egy ilyen keret. Végül ez az előző ciklusban megvalósult, most hirtelen eltűnt. Csakúgy,
mint eltűntek Hunyadi Péter képviselőtársa interpellációi. Szomorúan veszik tudomásul, hogy
Hunyadi Péter összes interpellációinak harmadik kiadása már nem fog megjelenni, csak az első
kettő az előző két ciklusból. Akkor minden testületi ülésen minimum tíz interpellációval élt
Képviselő úr, az elmúlt két évben viszont egyetlen egy interpellációja sincs, mióta többségben
vannak. Azt szeretné, ha azt látnák, hogy amikor egy ellenzéki képviselő közülük interpellál, az
nem egy ellenzéki ötlet, hanem az ellenzéki képviselő azért interpellál, mert adott esetben a
lakosság őt találta meg azzal a kérésével. Ők azt a kérést nem maguknak kérik, hanem a
halasiaknak, a halasi lakosságnak. Ezért szeretné, ha lenne egy ilyen keret. Technikailag azt
javasolja, hogy nem szeretne hozzányúlni semmilyen sorhoz, ami konkrét feladattal terhelt,
mert tudja, hogy megbolygatná a költségvetést. Mivel ez olyan lenne ez a keret, ami nem biztos,
hogy fel lesz használva, csak van, amire lehet hivatkozni. Így ő azt javasolja, hogy a tartalékok
között az általános tartalékot bontsák meg két sorra és a mostani 53 millió Ft-ból legyen 13
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millió Ft-os interpellációs keret, ami ha nem használódik el év végéig, akkor ugyanúgy, mint a
tartalék, a nevében is benne van, felszabadítható bármilyen más célra. Egyszerűen csak egy
technikai bontás legyen, s akkor van neve a gyereknek. Ez egy módosító indítvány lenne, kérné
Polgármester urat, hogy erről mindenképpen szavaztasson. Így akkor a forrását is megnevezte
a költségvetésben és nem kell átszerkeszteni.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyit mindenképpen szeretne elmondani, emlékezteti Képviselő urat, hogy ő is nyomott már
nem gombot képviselői interpellációra, hogy nem fogadja el az előző ciklusban. Hogy mennyire
kerülnek ezek az interpellációs kérések politikai szintérre, voltak ezek már oda-vissza játékok.
Azt gondolja, hogy most elővenni azt, hogy miért nem kapta meg mindegyik interpellációjára a
teljesülést. Szerinte elég sok interpellációt sikerült megoldaniuk. Nagyon ritka az, amikor
szavazni kell arról, hogy az interpellációkra adott válasz elfogadhatatlan, vagy nem valósul
meg. Azt tudja mondani, hogy igyekeznek a továbbiakban is nyilván a költségvetés adta
kereteken belül mozogva megoldani ezeket a problémákat. Nem javasolja, hogy most, utolsó
pillanatban kezdjenek neki annak, hogy a költségvetést módosítsák. Erre a bizottságok
alkalmával lett volna lehetőség meggyőzni a többséget. Ezt nem javasolja, bár nyilván a
módosító indítványát fel fogja tenni szavazásra. Javasolja Képviselő úrnak, ha interpellációval
szeretne élni, meg fogják rá adni a megfelelő választ, s amennyiben van a költségvetésben az
adott problémára keret, akkor meg fogják oldani.
Farkas Dániel alpolgármester:
Ő maga sem támogatja azt, hogy itt az utolsó pillanatban kezdjenek hozzá ezt a költségvetést
szétszedni, miután volt három bizottsági ülés is, ahol erre lehetőség lett volna, sokkal nagyobb
időkeretben és sokkal inkább előkészíteni, hogy ezeknek az interpellációknak mi lehet a menete.
Mind a három bizottsági ülésen jelen volt, összesen egy bizottsági ülésen találkozott ellenzéki
képviselővel. Azt gondolja, az elhangzott, hogy a Városgazda Zrt. egy nagyon jelentős többletet
kap az idei évben. A feladatok túlnyomó többségét meg tudják oldani. Több költségvetés
módosításra sor fog még kerülni az idei évben és ha nagyobb horderejű kérdés van például az
utak tekintetében, szerinte ott erről lehet beszélni. Persze a múltat ne feszegessék, tudja, ez
mindig visszaköszön. A 2013-ban felállt eseti vizsgálóbizottság anyaga kristálytisztán leírja,
hogy 2012-2013 között a kátyúzásra szánt összeget nem kapta meg a Városgazda Zrt. Ahhoz
képest, azt gondolja, most sokkal jobban állnak. Ez igaz a síktalanítás, a járdaépítés esetére is,
ahol szerinte a legfontosabb dolog az, hogy a Városgazda Zrt. megkapja a megfelelő anyagi
támogatást, legyenek eszközeik és ezt meg fogják csinálni. A csapadékvíz elvezetés
problémájának kezelésére 15 millió Ft van az idei költségvetésben. Többször elhangzott, s
szerinte itt egy dolog elcsúszott, hogy nem az iparűzési adó bevétel csökken, hanem a
tervezésnél csökkentették le az iparűzési adó bevételt, de a zárszámadáskor ez ki fog derülni,
hogy ez pontosan mekkora összeg.
Az idegenforgalmi adó tekintetében, amíg Halason nem létesül nagyobb szálláshely,
kapacitásnövelés, azt gondolja, hogy erre nincs mód. Abban nem biztos, hogy ebben feltétlenül
az önkormányzatnak kellene élen járni. Azt látja, hogy különböző rendezvények, akár a
lovasversenyek, akár más kulturális programok látogatottak. Az a szomorú, hogy a turisták
jelentős része kénytelen máshol megszállni.
A könyvvizsgálói jelentés véleménye szerint elég egyértelműen kimondja, hogy ez a
költségvetési tervezet elfogadásra alkalmas. Azt hiszi, hogy a legfontosabb eredmény, amit
elértek, hogy már harmadik éve van Kiskunhalasnak stabil költségvetése és nem arról szól most
ezt a vita, hogy miért nem lehet elfogadni a költségvetést, hol kell spórolni, hanem arról szól,
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hogy mire költsenek még esetleg nagyobb forrásokat.
Hunyadi Péter képviselő:
Váradi Krisztián úrnak szeretné jelezni, hogyha már így megszólította őt, aktívak. A
bejelentéseknek van egy felülete a kiskunhalas.hu oldalon. Ő ott 80 felett jár már. Legutóbb
éppen a kertvárosi lakótelepen helyeztek ki három darab utcai szemetest az elkerülő út mellett,
amit ezúton is köszön a Városgazda Zrt.-nek. Ezt a felületet használta és működött, a kukák a
helyeken vannak, amit a lakosság kért egyébként.
Rátérve a költségvetésre, mert ugye a költségvetést tárgyalják, szeretné felhívni a figyelmet,
nemcsak Kiskunhalasra van hatással költségvetésük, hanem térségi központi szerepükből
fakadóan más településeken élő emberekre is a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ révén. Számokról beszélnek, költségvetésről, de a számok mögött emberek
vannak, sorsok, családok. Egyrészt több ezer ügyfélről, másrészt 140 kiskunhalasi
munkavállalóról beszélnek. Igen nagy a felelősségük, amikor Polgármester úr előterjesztését, a
költségvetést tárgyalják. A város 2017.évben a költségvetés előterjesztése alapján 160 millió
Ft-tal egészíti ki a többcélú kistérségi társulás költségvetését. Erről is döntenek. Az intézmény a
város területén sokak számára nyújt különböző szolgáltatásokat, ezért különösen fontos, hogy a
költségvetési rendelet megszavazásával továbbra is elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások,
a lakosság, a segítségre szorulók és családjaik számára. A költségvetés elfogadásával
biztosítható a szolgáltatások megfelelő minőségű fenntartása. Az látszik, hogy a hatékonyabb,
takarékosabb, a közpénzt jobban megbecsülő működés következtében kevesebb hozzájárulást
kell adjanak a kistérség számára. Ez a felelős gazdálkodás eredménye. Önkormányzatuk
felelőssége a működés biztosítása, az intézményeké pedig a hatékony, költségérzékeny,
fegyelmezett működés. Arra is van példa, hogy a térítési díjak csökkentésével a bevételek nőttek.
A hajléktalanszállón például kiugróan magas 18 ezer Ft térítési díjat kellett fizetni az
ellátottaknak, ez most a felére, 9 ezer Ft-ra csökkent. A bevételek ennek ellenére
megduplázódtak, a kihasználtság és a fizetési hajlandóság növekedése miatt.
Sikerült 600 ezer Ft pályázati pénzt is elnyerni a Molnár utcai intézmény színvonalának
emeléséhez és további sikeres pályázatok is vannak folyamatban. A kistérségi társulás a tavaly
megtakarításából egy akadálymentes kisbuszt vásárol és a mosoda fejlesztése is napirenden
van szintén a költségek csökkentése céljából. Gratulálnak és további jó, lelkiismeretes munkát
kívánnak.
Összegezve az önkormányzat és az intézmény közös munkája az, hogy a tavalyihoz képest
csökken a tervezett önkormányzati hozzájárulás összege 17 millió Ft-tal. Mindez úgy, hogy a
szolgáltatások színvonala megtartható, emelkedtek a bérek és egy szolgáltatásban a térítési díj
is csökkent. A költségvetés elfogadása azért is fontos, mert ezzel folytatódhat az a szakmai
munka, amiért a munkatársaknak kell köszönetet mondaniuk.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Elhangzott az előzőekben, hogy nem nyúlkáljanak vissza a múltba. Azért szeretné megjegyezni,
ha csak az elmúlt 15 évet vennék alapul és annyi beruházás, felújítás megtörtént volna ebben a
városban, mint amennyi 2014.óta évenként történik, akkor lehet, hogy kevesebbet kellene most
számon kérni.
Szeretné a másik oldalt megnyugtatni, hogy a 2017-es költségvetés stabil, megalapozott, a
végrehajtásának valós feltételei is adottak. Ebben az évben is szerepelnek benne újra
beruházási és felújítási előirányzatok. Ennek köszönhetően önkormányzatuk folytatni tudja a
gyűjtőutak felújítását, s a lakossági útépítéseket is, ami roppant népszerű és nagyon nagy
szükség lett volna már régebben is ezekre.
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A Bajza utca és a Petőfi utca felújítása után ebben az évben a Jókai utca felújítása következik,
amely feladatra 66 millió Ft van ebben az előirányzatban. A lakosság útépítések folytatásaként
az Epreskert és a Tormássy utca kiépítése után 2017-ben szilárd burkolatot kap a Halászcsárda
utca, amelynek költségéhez 17 millió Ft-tal, valamint a Platán utca, aminek a bekerülési
költségéhez 31 millió Ft-tal járul hozzá az önkormányzatuk. Közben a Liget utca lakói is
kinyilvánították szándékukat szilárd burkolatú út megépítésére. Ezért az út tervezésére 475 ezer
Ft került beépítésre ebbe a tervezetbe. Nagyon régóta igény van rá, s végre meghallgatást
nyert. Nagyon örülhetnek ennek.
Évek óta egyre nagyobb a Jókai utca felső szakaszának forgalma. Részben az odatelepülést
vállalkozások, valamint az Esze Tamás lakótelep és a Sóstói lakótelep megközelítése miatt is.
Régen felmerült már az igény kerékpárút kialakítására ezen az útszakaszon a biztonságos
közlekedés érdekében. Ebben az évben ez megvalósul. Erre a feladatra külön elkülönített 10
millió Ft-ból.
Kiskunhalas belterületi kerékpárút tervezésére 8 millió Ft, Kunfehértó-Jánoshalma-Mélykút
kerékpárút tervezésére 7.425 ezer Ft, Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút tervezésére 12.217
ezer Ft-ot állított be költségvetésébe az önkormányzatuk.
Biztonságosabb buszközlekedés, illetve az utazók biztonsága érdekében a Bajza utca 12. számú
ház előtt buszöböl kialakítása valósul meg az idén. Ennek tervezett költségvetése, ami bekerült
a költségvetésükbe az idén, 500 ezer Ft.
Majd folytatja a következő hozzászólásában.
Gyöngyi László képviselő:
Jelenleg a város költségvetését tárgyalják, néhányan hozzászóltak már az anyaghoz, kiemelve
egy-egy témát. Ő is ezt szeretné tenni. Már elhangzott, hogy a Városgazda Zrt.-nek 200 millió
Ft támogatást fog adni ez évben a város. Gyakorlatilag ez az összeg soknak tűnik, de nézzék
meg egyáltalán, mire is használja, vagy hogy is tevődik össze a Városgazda Zrt. működést.
Először is azt tudják, hogy 100 %-os tulajdonában van a Városgazda Zrt. a városnak. Három
nagy olyan tevékenység különíthető el, ami a vagyongazdálkodásból, a távfűtésből és
gyakorlatilag a városüzemeltetési feladatok ellátásából van.
A távfűtés, vagy a vagyongazdálkodás a város kisebb rétegét érinti, de a városüzemeltetés
gyakorlatilag ott zajlik előttük. Jönnek-mennek az utcán, az egész város lakossága látja, hogy
mit tesz, vagy hogyan teszi a Városgazda Zrt. Itt vannak elégedetlenek, vannak, akik elégedettek
a munkával, mosolyogva néznek. Azt tudni kell, hogy minden egyes dologhoz, hogy szebb
legyen a városuk, ahhoz három dolog kell, ezt már régen megmondták, pénz, pénz és pénz.
Látszik az elmúlt évek költségvetéséből is, hogy emelkedést mutat minden évben a Városgazda
Zrt.-nek juttatott támogatás. Ezzel együtt a tevékenységeket is és a feladatokat is megkapja.
Gyakorlatilag jó dolgokra fog elmenni a pénz. Úgy látja, hogy most jó kapcsolatot épített ki a
városvezetés a Városgazda Zrt. vezetésével. Az előző időszakban nem igazán. Visszanézve, az
előző testületnél, bár tudja, hogy nem kell visszafelé nézni, ez nem így volt. Néha már az
ellehetetlenülés szélén állt a Városgazda Zrt., mert feladat volt, pénzt viszont nem annyira
kapott.
Ahogy mondta, több feladatot kap a várostól a Városgazda Zrt. A Városgazda Zrt.-nek van egy
magja, ami gyakorlatilag munka végét és állásban van, tehát alkalmazottja a Városgazda
Zrt.-nek és van egy olyan része a Városgazda Zrt. dolgozóinak, akik a munkaügyi hivataltól
mennek. Úgy gondolja, hogy nem azoknak az embereknek a munkájából kell megítélni a
Városgazda Zrt. működését, amit kint lát a halasi ember, mikor megy, hogy dolgoznak, vagy
csak dolgozgatnak. Úgy gondolja, ha a 2017-es költségvetésben a 200 millió Ft-ot jól használja
fel a Városgazda Zrt., ez meg fog látszódni a városon.
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Hevesiné Vincze Éva képviselő:
A városuk több pontján komoly gondot okoz a hirtelen lezúduló esővíz, ezért közterületi
vízelvezető fejlesztést igényel. Nem új keletű probléma ez, hosszú évek, évtizedek óta ismert a
lakosság előtt. A kiskunhalasiak folyamatosan jelezték ezt a hiányosságot a városvezetésnek,
valós megoldás azonban mindezidáig nem született. A ciklus elején ők is szembesültek e nagy
hiányossággal és megkezdődött a legproblémásabb területeken tényleges megoldás keresése.
Rengeteg munkát végeztek a szakemberek. Egyébként e területen a vízelvezetők és a csatornák
hosszú idő után ismét ki lettek takarítva városszerte. Mára már eljutottak odáig, hogy a
költségvetésben 15 millió Ft-os fedezetet biztosítanak a csapadékvíz elvezető rendszer
városszerte szükséges fejlesztését magába foglaló tervek elkészítésére és a szükséges szakmai
engedélyek beszerzésére. Amennyiben ezeket a munkákat sikerül elvégezni, akkor a kivitelezés
a következő lépés, amely óriási területeket tehermentesítene és végre leküzdhetik ezt a sok éves
elhanyagoltságukat.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Folytatná az érveit a költségvetés elfogadása mellett. A külterületi utak állapota minden évben
előjön. Azt hiszi, hogy elég sokszor interpellálnak, ha nem is a nyilvános testületi ülésen, de
megvannak a csatornák ahhoz, hogy elérjék a megfelelő végrehajtást, s ez meg is történik.
Véleménye szerint elkerülhetetlen már, hogy önkormányzatuk egyéb lépéseket tegyen emiatt, s
a külterületi utak tervezési költségére 4 millió 680 ezer Ft került betervezésre ebbe a
költségvetésbe. A város közúti forgalmának csökkentése érdekében ésszerűnek látszik a
Dong-éri elkerülő út következő szakaszának megépítése. Ennek érdekében a 2017.évi
beruházási és fejlesztési előirányzatok közé beépítésre került a Dong-éri út III. ütemének
tervezési költsége 15 millió Ft értékben.
Az előttük lévő költségvetés néhány sorát emelte csak ki. Egy kicsiny szeletet az éves
költségvetésből. A beruházási és felújítási előirányzatok néhány sorát, amelyek összegeiből
már az idén megvalósulhatnak a tervezett munkálatok, vagy előremutatóan jövőre, vagy
elkövetkezendő években. A megemlített beruházások, felújítások által városuk szebb,
gazdagabb, élhetőbb lesz majd. Mindezek érdekében és tudatában is kéri valamennyi
képviselőtársát, fogadják el és mondjanak igen-t Kiskunhalas város 2017-es költségvetésére.
Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő:
A város költségvetése kapcsán sok mindenről beszélgettek már. Nagyon fontos része
Kiskunhalas város kulturális élete is. Ezért fontosnak tartja a költségvetésben a következőket is:
A civil szervezetek, közösségek Kiskunhalas kulturális életében aktívan részt vesznek, színesítik
s közösség életét, elősegítik a lakosság részvételét a közösségi ügyekben. Mintegy 300
bejegyzett, ebből pedig 30-40 aktívan működő civil szervezet van városukban. Annak
érdekében, hogy tovább erősödjenek, szükség van a támogatásra, mely hozzájárul a
lokálpatriotizmus erősítéséhez, az itt élők aktív szerepvállalásának növeléséhez.
A költségvetés elfogadása után kerül sor a pályázat kiírására, megkönnyítve ezzel a szervezetek
életét. Meg kell jegyeznie, hogy a nem bejegyzett klubok, műhelyek, asztaltársaságok, baráti
körök, diákönkormányzatok és sorolhatná tovább, fontos értékteremtő szerepet töltenek be a
helyi közéletben. Kéri, hogy támogassák őket. A tavalyi 1,8 millió Ft-hoz képest most 2,3 millió
Ft lett betervezve. Reméli, hogy mindenki részesül a megfelelő támogatásban.
Az idén lesz a reformáció 500. éves évfordulós ünnepsége. 1517-ben október 31-én Luther
Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kezdetét vette a
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reformáció. A reformáció 2017-es jubileuma arra keresi a választ, hogy milyen szerepet
játszanak a reformáció értékei a mai korban. A reformáció nem pusztán a XVI.század emléke,
hanem mindannyiuk közös öröksége. Méltó megünneplésére és a válasz keresésére választ a
halasi evangélikus és református gyülekezet színvonalas programjaival. Fontos, hogy a
jubileumi év megszervezéséhez ő is hozzájáruljanak. Kéri a képviselő-testület támogatását.
Ezenkívül támogatná a Pásztortűz Egyesületet, ami 2008-ban alakult meg. Célja a közösségi
élet kibontakoztatása Kiskunhalason. Tevékenysége sokrétű.
Köszöni szépen, majd folytatja.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Nagyon jó hallani, hogy milyen sok tervvel indulnak neki a 2017-es évnek. Úgy emlékszik, hogy
2016-ban ugyanilyen ambíciózusan szaladtak neki annak az évnek, ugyanilyen sok tervvel.
Sikerült belőle amennyi sikerült. Nem is igazán erre szeretné a hangsúlyt fektetni, mert azt már
hallották, hogy az elmúlt nyolc év biztosan nem így történt ebben a városban. Azt is jó hallani,
örömteli, hogy pályázatcunami készül itt Kiskunhalason. Országgyűlési képviselőjük elmondta
hozzászólásában. Remélik, hogy minél többet nyernek ezekből a pályázatokból és nem járnak
úgy, mint az elmúlt nyolc évben, amikor valószínűleg semmit nem nyertek a pályázati
forrásokból.
Azt is öröm hallani, hogy a közmunkaprogram dübörög a városban, hogy többet tesznek a
kisebbségi felzárkóztatásért, mintaprogram van kialakulóban Bács-Kiskun megyében. Ez
nagyon örömteli dolog. Valószínűleg az elmúlt nyolc évben ez a történet sem így alakult.
Valószínűleg azokat a régi programokat, amelyeket akkor csináltak, már elfelejtették.
Öröm azt is hallani, hogy mennyi út, járda felújítására készülnek, hogy újra van lakossági
útépítés, reméli, hogy minél több utat tudnak javítani és megcsinálni ebben az évben is.
Valószínűleg az elmúlt nyolc évben útfelújítás sem történt ebben a városban.
Azt felettébb nagy öröm volt hallani, hogy 2002-2013.között a Városgazda Zrt. nem kapott
kátyúzásra és hóeltakarításra pénzt. Tavalyi évben igaz kapott, de nem történt mégsem ebben
az ügyben semmi. Valószínűleg az elmúlt nyolc évben ez is másképp működött ebben a
városban.
Fülöp Róbert polgármester:
Hogy semmi nem történt, ezt kategorikusan nem jelentené ki. Lehet, hogy voltak hibák, de ezek
felszámolására is igyekszik választ adni a mostani költségvetésük.
Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő:
A Pásztortűz Egyesülettel folytatná. Hiánypótló programokat szervez népművészeti, irodalmi,
néprajzi, történelmi, helytörténeti téren, s még sorolhatná. Családbarát egyesület, hiszen
rendezvényei 99 %-ban ingyenesek. Ilyen lehetőség kiragadva például az Aprók tánca,
játszóházak, satöbbi. Az elmúlt években mintegy 350-nél több programot szerveztek
együttműködve 30-40 közintézménnyel és civil szervezettel. 2016.október 21-én a
vasútállomáson emléktáblát avattak a Szovjetunióba harcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékére. Rétvári Bence államtitkár emlékeztető gondolatai után
megköszönte az egyesület munkáját és az egyik legaktívabb civil szervezetként említette meg az
országban. Kéri, hogy folytassák munkájukat és köszöni, kéri, hogy a képviselő-testület pedig
támogassa.
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Laskovicsné Terzics Edit képviselő:
Már a mai képviselő-testületi ülésen is elhangzott a felvetés a szemét problémáját illetően a
szemetelés kérdését illetően. Sajnos mindannyian tudják, hogy nem új keletű ez a probléma a
városban, hiszen többször foglalkozott már vele a média, ők is kapják a lakosságtól a
bejelentéseket, illetve látják azokat a fényképeket a különböző közösségi oldalakon, amelyeket
azok az emberek tesznek oda fel, akik csak hangulatot szeretnének kelteni és nem a
megoldásokat keresik. Kiskunhalas Város Önkormányzata a megoldás keresésében véleménye
szerint egy új útra lépett, hiszen ha figyelmesen megnézik ezt a költségvetési tervezetet, akkor
láthatják, hogy zárt hulladéksziget építésére van a költségvetésben betervezve 1 millió Ft.
Reméli, hogy ezzel elindul egy olyan folyamat, ami rövid időn belül látványosan próbálja és
rendezi ezt a helyzetet. Egyszer, nem is olyan sokára el fognak oda jutni, hogy végleges
megoldásról is be tudnak számolni.
Kuris István László képviselő:
Egy településről alkotott véleményüket mindig nagyban befolyásolja az, amit látnak. Az épített
környezetről leginkább jó néhány éve merült fel először az az igény, hogy a régi posta külső
homlokzatát mindenképpen szükséges már felújítani. Ha a régi postára rákeresnek a különböző
híroldalakon, akkor a következőket biztosan megtalálják. 2012-ből azt találják a régi postával
kapcsolatban, hogy fizetőssé tették ott a parkolást. 2013.áprilisából pedig azt a hírt tudják
megtalálni, hogy jókora kődarabok potyognak a homlokzatról. 2014. novemberében a
közmeghallgatáson is volt erről szó. Viszont valamennyi negatív hírre születtek most már
pozitív válaszok. 2015-ben ingyenes lett a posta előtt is a parkolás, illetve a költségvetésben
megtalálják a régi posta épületének külső homlokzatára a felújításhoz a város támogatását. A
város értékmegőrzése mindenképpen fontos. Köszöni, hogy ez a sor belekerül. Nemcsak ő
köszöni, hanem úgy gondolja, hogy az egész város közössége haszonélvezője lehet.
Még egy megjegyzése lenne. Ha a Nagy Szeder István utcán elindulnak a Csipke Hoteltől,
akkor 1,5 km-rel a Keceli útig fognak kijutni, tehát a Nagy Szeder István utca felújítása
tizenvalahány millió forintból nem lehetett 1,5 km Váradi képviselő úr.
Farkas Dániel alpolgármester:
Ő is a költségvetésből emelne ki egy összetett kérdést. A kiskunhalasi lakosság rendpártisága,
amelyet éreznek. Azt gondolja, hogy igyekeznek több módon is kielégíteni. Az elmúlt évben és az
idei évben több, mint 100 millió Ft-ot költenek a város közbiztonságának fejlesztésére
elsősorban a városi rendészeten keresztül. Új autót kaptak a mezőőrök, illetve a
közterület-felügyelők, kiépült a térfigyelő kamerarendszer, illetve bővítésre kerül az idei évben.
Számos egyéb, közbiztonságot erősítő intézkedést hajtottak végre. Emellett nagyon fontos
humán erőforrás fejlesztés is lezajlott a városi rendészetnél, ezt szépen magyarul úgy lehet
mondani, hogy megduplázták a közterület-felügyelők létszámát. A mostani rendszer egész éves
fenntartása több, mint 60 millió Ft-ba kerül. Csak a dologi, illetve a bérjellegű kiadásokra
gondolhatnak. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon nagy összeg, s jól mutatja azt, hogy a jelenlegi
önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a városban minél nagyobb rend legyen és vissza
tudják szorítani azokat a problémákat, amelyek minden jóérzésű kiskunhalasi szemét bántják.
Hunyadi Péter képviselő:
A bizottsági ülésen megkérdezte Simon István urat, a szociálpolitikai csoport vezetőjét, hogy
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volt-e olyan igényük, ami nem kapott forrást. Örömmel mondhatja, hogy ilyen nincs. Amit a
szakma igényelt, az benne van a költségvetésben. Megalapozott és biztonságos, ez a két szó
jellemzi a költségvetésüket. Örüljenek ennek, hogy ez így van. Semmi okuk nincs arra, hogy ne
fogadják el. Hatékonyabb működés mellett még a kistérségi dolgozóknak jutalom kifizetésére is
futotta, felelős gazdálkodás jellemzi a várost. Intézményeik vezetőit, dolgozóit becsüljék meg, s
bizalmukat, köszönetüket most a költségvetés elfogadásával is kifejezhetik.
Kéri, hogy ehhez az ellenzéki képviselők is csatlakozzanak a költségvetés megszavazásával.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Ha az összköltségvetést nézik összegszerűen, lehet, hogy nem tűnik egy nagy összegnek, de
mégis azt gondolja, hogy beszélniük kell róla. Méghozzá a polgárőrségről, hiszen az idei
költségvetésben 2,7 millió Ft-ot különítettek el nekik. Miért is mondja ezt az összeget, hiszen a
milliárdokhoz képest ez mégsem egy nagy összeget jelent. Azt azért látni kell, hogy 2014.előtt a
polgárőrség sajnos nem kapott hosszú időn keresztül. 2014-től fokozatosan elkezdték őket
támogatni. Most jutottak el odáig, hogy egy 2,7 millió Ft-os támogatást tudni az
önkormányzattól kapni, aminek egy részét egyrészt működési költségre, másrészről pedig egy
autóbeszerzésre fognak fordítani. Sajnos az elmúlt években nem pályáztak új autó beszerzésre.
Ennek különböző okai voltak. Abban állapodtak meg, hogy egy használt, jó műszaki állapotban
lévő autóra véleménye szerint szert kell, hogy tegyenek. Ebben meg is egyeztek, ezért ez az
összeg rendelkezésükre fog állni.
Engedjék meg, hogy még egy-két dologra reagáljon, Vizkeleti képviselő úrra. Reméli, hogy nem
veszi majd személyeskedésnek, hogy válaszolt, bár közöttük ez az oda-vissza dolog lassan
kapcsolatban megy át. Bár ez a Jobbikra érvényes inkább, hogy a férfiak kapcsolatban vannak.
A roma felzárkóztatási programokról: Annyit szeretne mondani, ha 2014.előtt roma
programról beszélgetnek, a roma társadalom felzárkóztatása annyiban merült ki, hogy minden
évben megszavazták a költségvetést, amit a nemzetiségi önkormányzat megkapott. Azon felül
nem nagyon voltak programok. Hogy kinek a hibája volt, erre nem szeretne kitérni. Az viszont
biztos, hogy azóta akármilyen felzárkóztatási programjuk van, vagy a kormány ír ki, minden
egyes projektre megpróbálnak pályázni és megpróbálnak nyerni. Nem minden esetben sikerül,
de legalább az esélyt megadják maguknak, hogy elinduljanak rajta és nyerjenek. Ennek
köszönhető akár az a program, amiről képviselőtársa beszél, akár azok a kisebb pályázatok,
amelyeken már nyertek és azok, amelyek egyébként folyamatban vannak. Azt gondolja, ha
időben, a 90-es években elkezdődtek volna, hacsak az előző 10-15 évet nézi, rengeteg olyan
felzárkóztatási program volt, amit egyébként a város nem vett igénybe, s nem a felelősséget
akarja áthárítani, viszont az tény, hogy nagyon sok programban nem vettek részt, amiben részt
vehettek volna. Azt gondolja, hogy éppen a mai testületi ülésen felvetődtek problémák, ezeken
már túlléptek volna és sokkal előrébb tudnának járni. Természetesen soha nem késő elkezdeni.
Tény és való, hogy a felzárkóztatási programok végén járnak és a következő két-három évben
vannak már csak ilyenek, amelyeken továbbra is részt fognak venni.
Patocskai Tamás képviselő: (Ügyrendi)
Javasolná, hogy Polgármester úr Alpolgármester urat vezettesse ki ebből a teremből, mert
eléggé direkt sértést tett a Jobbikra. Ezen keresztül ebben a képviselő-testületben ülő jobbikos
képviselőre is. Arra kéri, mérje fel, mielőtt ilyeneket mond. Kiről mit gondol, azt tartsa meg
magának, illetve nagy nyilvánosság előtt ilyeneket ne tegyen. Szeretné megkérni a
képviselő-testület tagjait, úgy értékeli, hogy nem volt eddig ilyen alpári stílus, személyeskedés.
Ha gondolják, belemehetnek ebbe is, de nem hiszi, hogy annak itt a helye. Köszöni, ezt szerette
volna elmondani.
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Fülöp Róbert polgármester:
Ő sem gondolja, hogy személyeskedő stílusban kell folytatniuk a vitát.
Tapodi Attila képviselő:
Hadd mondja el, hogy nagyon örül a jobboldal eredményeinek. Nem is kívánja sorolni azokat a
hiányokat, mert van bőven, Bay gyűjtemény. Majd folyamatában meglátják hogyan tudják
felhasználni ezt a nagy összegű pénzmaradványt. Ha bekerülnének az ellenzéki képviselők
javaslatai is a költségvetésbe, azt gondolja, hogy talán támogatható is lenne. Egyetért, hogy
stabil a költségvetés. Már az előző ciklusban elindult, hogy több százmillióval csökkent a hiány
évről-évre. Ebbe a folyamatba lépett be az adósságkiváltás, amit most nagyon csodál, hogy
miért nem büszkélkedtek vele. Igen, ez adott a városnak lehetőséget, az adósságkiváltás.
Továbbra is úgy gondolja, hogy nem a város gazdasági ereje az, ami miatt itt tart és ilyen stabil
a költségvetés. Hadd hivatkozzon az Osztályvezető asszony kijelentésére, hogy évről-évre
kevesebb az iparűzési adó. Teljesen mindegy, már az előző, lezárt tapasztalatok alapján
mondta, biztos benne. Ahogy megnézi, a tervezés is ezzel áll összhangban. Igenis van mit tenni.
Azt gondolja, hogy nagyon jók a pályázatok, de nem ettől kell önmagában várni, ahogy
Polgármester úr mondta, az iparűzési adó fellendülését, s az ipar fellendülését. Úgy látja, hogy
inkább a stabil költségvetés, ami nem az ő eredményük, az okozza azt, hogy most jól állnak.
Talán érdemes is lenne ezt megköszönni a kormánynak, hova tovább Orbán Viktornak.
Javasolja, ha már van egy ekkora pénzmaradványuk, öntessenek egy bronzszobrot Orbán
Viktor képmására, s helyeztessék el a Csetényi parkban, amit ugye meg szeretnének újítani.
Lehetne a jobb keze felől térdeplőket telepíteni, a bal keze felől pedig köpőcsészéket. Ilyen
módon szimbolikusan összehozhatná a jobb- és a baloldalt. A Halasmédia a városmarketing
keretén belül híresztelhetné, hogy gyógyító erejű a szobor, s gyógyzarándokhellyé
nyilváníthatnák a Csetényi parkot. Azzal is előny lenne, hogy valószínűleg a 900 millió Ft-ot is
megnyernék. Az iparűzési adó is fellendülne és az idegenforgalmi adó is.
Fülöp Róbert polgármester:
Vajmi keveset hallottak a költségvetés értékeléséről, de magasröptű volt.
Kuris István László képviselő:
Valamennyi intézményi felújításnak, beruházásnak az a fő célja, hogy a gyermekek kellemesebb
környezetben tölthessék az idejüket, illetve az, hogy jóval kevesebb pénzt kelljen a későbbiek
folyamán rezsire, illetve fenntartásra költeni önkormányzati intézmények fenntartására. Nem
ajándék, vagy szívesség ez az önkormányzattól, hanem egy felelős magatartás, eljárás, hiszen
az önkormányzatnak nagyon jó érdeke is, hogy minden adott legyen a következő generáció
tanulmányaihoz, fejlődéséhez és a velük dolgozók, értük szolgálatot tevők mindennapjaihoz.
Látják, hogy az előző évhez hasonlóan idén is az volt az elsődleges szempont, hogy egy stabil, a
város biztonságos működését és további fejlődését is garantáló költségvetés legyen,
megteremtve a stabil és biztos működés feltételeit a városházán, a KIGSZ-nél és
intézményeinknél is. A megkezdett átalakítások jelentős megtakarításának köszönhetően az
önkormányzat komolyabb léptékű saját erős fejlesztéseket is végrehajthat, de ezzel
párhuzamosan ki kell emelni az intézmények munkáját is, melynek eredményeként lehet nyugodt
körülmények között kialakítani a stabil működést lehetővé tevő költségvetést.
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Vincze Attila képviselő:
Reméli, hogy kicsit csillapodnak a kedélyek. Egy pár szót a sportról is beszéljenek, ha szót
kapott. A 2015-ös, 2016-os évre is köszönetet kell mondani azoknak a vállalkozóknak és
polgároknak, akik tisztességes módon befizették az adóikat, lehetővé téve azt, hogy a kötelező
feladatokon túl jusson sportra és az infrastruktúrafejlesztésre, a pályázatok önerejének a
biztosítására.
Fő cél az önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek
erősítése. Ennek ellenére több olyan sor is olvasható a költségvetés számai között, amely a
sportegyesületek, utánpótlás egyesületek működésének alapjait szolgálja. Fő soron látható a
sport kuratórium 5 millió Ft-tal történő támogatása. Ez ugyanannyi, mint a tavalyi évben, de
úgy gondolja, hogy ez kellő és elegendő ahhoz, hogy két részletben tudja finanszírozni az
egyesületek pályázatait elbírálás után. Itt most külön felhívná a figyelmet, hogy a 2016-os
támogatások után január 31-i kellett elszámolni. Ha véletlenül valaki elfelejtette ezt, akkor
tegye meg. Úgy gondolja, hogy nem jelent ez még problémát.
Az infrastruktúra fejlesztés önerejét biztosítja az UKSC kézilabda klubnak. Ez az edzőterem a
Bibó Gimnázium területén valósul majd meg. Ez is benne van fősoron a költségvetésben.
Önkormányzati tulajdonban lévő sportcélú ingatlanok éves felújítási kerete 16 millió Ft körüli
összegben van meghatározva.
Nem feledkeztek el az úszókról sem, a szokásos évi támogatásuk közel 10 millió Ft. A fősoron
1,2 millió Ft lett feltüntetve. A fennmaradó összeg bérben és uszodahasználatban van
feltüntetve.
A Stúdió 2000 Táncsport Egyesületnek az 1 millió Ft-os működési célú támogatása szintén
benne van
Van egy bajnokcsapatuk, ez a tenisz klub, ahol szintén fősoron kapnak támogatást. Úgy
gondolja, hogy teljesen megérdemelten, hiszen I. osztályú klubja lesz a városnak. Ezúton is
köszönet a bajnoki címért az edzőknek és a játékosoknak. Sok sikert az I. osztályban.
Külön soron van a diáksport egyesületek támogatása 200 ezer Ft-os összeggel, majd jön két
pályázat az Ovi Foci Alapítvány 5,7 millió Ft-os beruházásához, amely a gyerekek
mozgásigényének biztosítására szolgál.
A birkózó klubról volt szó, hogy áthúzódó tétel, de most került átutalásra ez az 5 millió Ft.
Tartaléksoron van a műjégpálya, amely a református egyházzal közösen valósulhat meg a
református gimnázium udvarán, úgy gondolja, hogy mindenki nagy örömére. A tervek szerint
őszre a reformáció 500.évfordulója alkalmából kerül átadásra a Szilády Gimnázium területén.
A 2017.évi költségvetés tartalmaz minden olyan forrást, ami elegendő a tervezett
beruházásokhoz, támogatásokhoz, ezek közül a sportkoncepcióban a legfontosabb az
utánpótlássport, parasport, szabadidősport. Végezetül mégegyszer szeretné megragadni az
alkalmat, hogy gratuláljon a kitüntetett sportolóiknak, s további sok sikert kíván az idei
esztendőre is.
Laskovicsné Terzics Edit képviselő:
Pedagógusként engedjék meg, hogy ne tudjon elmenni két olyan dolog említése mellett,
amellyel az önkormányzat a kötelezően ellátandó köznevelési feladatain túl is támogatja a
kiskunhalasi gyerekeket, tanulókat. Az egyik a Bursa Hungarica ösztöndíj, amely
tulajdonképpen több év kihagyás után 2016-ban lett újraindítva városukban. Hiszen az
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít azokra a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló,
felsőoktatásban tanuló fiatalokra, akiknek a tanulmányaik végzéséhez támogatásra van
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szükségük. Az idei évben a költségvetésben nem feledkeztek el ezekről a diákokról. Erre a célra
ismét betervezésre került az ő támogatásukra 1 millió Ft, amely támogatja azokat a fiatalokat,
akik a pályázati kiírásnak megfelelnek.
A másik a nyári napközi, ami szintén az elmúlt két évben szerveződött városi szinten a város
általános iskoláiba járó alsó tagozatos gyerekek számára. Ez is egy sikertörténet véleménye
szerint, hiszen azoknak a gyerekeknek a szünidei felügyeletének a megszervezéséről, a
foglalkoztatásukról van szó, akiknél a családban probléma, hova is tegyék ezeket a gyerekeket
nyáron. Az idei költségvetésben fél millió forint lett beépítve erre a célra, amely nagy segítség
ezeknek a családoknak, hiszen biztonságban tudhatják a gyerekeiket. Nagyon szépen köszöni a
város gyerekeinek érdekében.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ő a költségvetésből szeretné kiemelni azt az 5 millió Ft-os keretet, amellyel az önkormányzat a
halasi családok otthonhoz jutását igyekszik támogatni. Közismert a kormányzati CSOK
elnevezésű program, amely a családok otthonteremtési kedvezményének a rövidítése. Ez igen
népszerű és az önkormányzat, a képviselő-testület fontosnak tartotta, hogy plusz segítséget
adjon a családoknak helyi szinten is, ezért rendeletet alkotott a gyermekvállalás ösztönzése és a
település népességmegtartó képessége növelése céljából. Ezt lakóingatlan építése és új
lakóingatlan vásárlása esetén hiteltörlesztési támogatás formájában biztosítja az
önkormányzat. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a hiteltörlesztésre szolgál ez a fajta támogatás,
melynek az az oka, hogy amikor egy ingatlan elkészül, akkor vélhetőleg annak a családnak az
anyagi forrásai igencsak kimerülőben vannak, viszont el kell kezdeni a hitel visszafizetését.
Ebben a legkritikusabb első hat hónapban kíván az önkormányzat a halasi családok segítségére
lenni oly módon, hogy a két gyermekes családok esetében havi maximum 20 ezer Ft-os
hiteltörlesztési támogatást nyújt, három, vagy több gyermekes családok esetében pedig
maximum 50 ezer Ft-os támogatást nyújt.
Ha már a családoknál, fiataloknál tartanak, szeretné kiemelni azt is, hogy a házasságkötő
terem 3 millió Ft-os összegből fog megújulni, amelyről úgy gondolja, hogy éppen időszerű,
hogy színvonalasabb helyen tudják a házasulandók megkötni a házasságot.
A másik tétel, amit szeretne kiemelni, a lovasbázis fejlesztésére elnyert 400 millió Ft-os
kormányzati támogatás, amelytől azt várják, hogy a lovasbázisuk színvonalasabb lesz és vonzó
lesz rangos nemzetközi versenyek tekintetében is. A tévéközvetítések révén például jó hírét
tudják vinni városuknak az országban, világban és a halasiaknak is, valamint az idelátogató
turistáknak is egy színvonalas programot tud nyújtani, megpezsdítve a város életét.
A vita végéhez közeledvén és felidézve képviselőtársai által elmondott számos pozitív elemét a
költségvetésnek, azt tudja mondani, hogy a város életének, működésének minden szegmense
több forráshoz fog jutni az idei évben. Ez pedig azt jelenti, hogy azok a pozitív folyamatok,
amelyek a 2014-es városvezetési váltás után beindultak, ezek nemcsak folytatódnak az idei
évben, hanem meg is erősödnek.
Fülöp Róbert polgármester:
Ezzel úgy látja, hogy a vita végére értek valójában, nincs több hozzászólásra jelentkező.
Összegzésképpen annyit szeretne elmondani, hogy bár voltak eléggé csapongó hozzászólások
is, a lényeg marad meg mindenkiben a költségvetéssel kapcsolatban és tényleg egy jó évet
alapoznak meg ezzel a költségvetéssel, amennyiben a képviselő-testület támogatni fogja ennek
elfogadását a következő percekben.
Maradt egy feladata a költségvetéssel kapcsolatban, Váradi Krisztián képviselő úrnak volt egy
módosító indítványa. Megkérné Képviselő urat, hogy pontosan fogalmazza meg mégegyszer,
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hogy miről is döntenek. Szerinte elég rég volt, egy órája is elhangzott ez a módosító javaslat.
Lássák pontosan, hogy mivel is állnak szemben.
Váradi Krisztián képviselő:
A kiadások táblában szeretné kérni a tartalékokon belül az általános tartalék sort csökkenteni
15 millió Ft-tal és ugyanebben a táblázatban egy új sort kér beszúrni, interpellációs keret 15
millió Ft. Azaz nem úgy kér új kiadási sort, hogy ez bevételt érint, hanem a kiadásokon belül kér
egy bontást egy új sor létrehozásával. Véleménye szerint így egyértelmű.
Fülöp Róbert polgármester:
Értette, világos. Váradi Krisztián képviselő által felvezetett módosítást tenné fel először
szavazásra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az most szavazzon igen-nel.
Szavazás eredménye
#: 929
Száma: 17.02.23/3/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 15:44
Típusa: Nyílt
Határozat #4; Elutasítva
Minősített

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

Voks:
4
7
4
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
26.66
26.67
4
46.67
46.66 7
26.67
26.67
4
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.
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JOBBIK
SHT
SHT
SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter

Tart.
Tart.

FIDESZ
FIDESZ

Száma: 2017.02.23/3/0/A/KT
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Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a szükséges többséget.
A következő kérdés, amit feltesz, az előterjesztésben szereplő határozatra vonatkozik.
Egyetértenek-e a határozati javaslattal?
Szavazás eredménye
#: 930
Száma: 17.02.23/3/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 15:44
Típusa: Nyílt
Határozat #5; Elfogadva
Minősített

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

Voks:
12
2
1
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
80.00
80.00 12
13.33
13.33 2
6.67
6.67
1
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

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

Vízkeleti Szabolcs
Tapodi Attila

Nem
Tart.

SHT
SHT

Száma: 2017.02.23/3/0/A/KT
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54/2017. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018-2020. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet
szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018-2020. évekre vonatkozó adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét,
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Egyetértenek-e a rendelet elfogadásával?
Szavazás eredménye
#: 931
Száma: 17.02.23/3/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 15:44
Típusa: Nyílt
Határozat #6; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
12
2
1
15
0

Szav%
Össz% Képviselő
80.00
80.00 12
13.33
13.33 2
6.67
6.67
1
100.00
100.00 15
0.00
0
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Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
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
Vincze Attila
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs
Tapodi Attila

0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Tart.

0
15

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

Száma: 2017.02.23/3/0/A/KT
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Fülöp Róbert polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2017. (II.24.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetéséről
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban:
intézmények).
II.
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A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
A költségvetés főösszege
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének:
a) Kiadási főösszegét:
5.029.812.703 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:
4.944.916.420 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:
b1.) költségvetési bevételek összegét:

5.029.812.703 Ft-ban
3.588.065.190 Ft-ban

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét:
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:
állapítja meg.

- 1.441.747.513 Ft-ban
-1.268.411.600 Ft-ban
-173.335.913 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét:
84.896.283 Ft-ban
a) működési célú finanszírozási kiadások:
56.820.283 Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:
28.076.000 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és
finanszírozási célú kiadások együtt): 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát
1.734.729.880 Ft-ban állapítja meg.
Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
3. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az
önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a
költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő-testület döntése nélkül,
saját hatáskörében hajthatja végre.
Költségvetési főösszegek részletezése
4. §
(1) Az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és
kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési
kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b számú
mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt
előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10.a-10.c
számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
A 10.a számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok.
Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek
alapító okiratában szereplő feladatok. (különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári és
múzeumi feladatok)
A 10.c számú mellékletben állami feladatnak minősül:
1. anyakönyvi igazgatási feladatok;
2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak;
3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok;
4. birtokvédelmi eljárás;
5. építésügyi igazgatás;
6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése;
7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági
bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása;
8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Kiskunhalas Város Önkormányzata);
9. vízügyi hatósági feladatok;
10. közútkezelői feladatok;
11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok;
12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat
tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas
Város Önkormányzata);
13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata).
A 10.b számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint
önként vállalt feladatok. (civil szervezetek támogatása)
(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési tartalékait a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi központi költségvetésből származó
támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi beruházási és felújítási
előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
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(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a
saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018-2020. évekre tervezett összevont
költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza. A melléklet
összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek
befolyással lehetnek Kiskunhalas Város Önkormányzata bevételeire és kiadásaira. A külső
gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági
növekedésének prognosztizálása Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-2020-as időszakra vonatkozó
Európai-uniós programozási időszakkal kapcsolatos tervek, de mivel a pályázati kiírások
folyamatban vannak, ezért a tartalékokban a várható saját forrás összegével kalkulálunk.
Továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat adóbevételének többéves változása.
(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2017. évi együttes
előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

III.
Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §
A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét
elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos
hatásköröket a polgármester gyakorolja.
6. §
(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség
szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-i hatállyal kerül sor.

a)
b)
c)
d)

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat
átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (Polgármesteri határozatok, előirányzat
módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a
többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalasi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:
május 31.
augusztus 31.
november 30.
tárgyévet követő év január 6.
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(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz
kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:
a) május 5.
b) szeptember 20.
7. §
Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható.
8. §
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011. (XII.28.) számú
önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a
vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg az 2.000.000 Ft-ot. A közvetett
támogatás 2017. évi számított összege 20.145.112 Ft.
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24.
§ (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének
összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének
összege,
c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
9. §
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 71. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt
esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az
éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv
a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
10. §
(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett
összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti
előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra
együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények,
munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
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11. §
A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2016.
évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2016. évi eredeti előirányzat időarányos részét
meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó
kiadások a 2016. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2017 január
hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az
áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2016. évi kötelezettséggel
terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2017. évi
központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2016. decemberében teljesült:
59.088.900 Ft) előirányzatát tartalmazza.
A 2017. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2017. évi költségvetési rendelet
eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.
Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az államháztartáson kívülről kapott
támogatásból megvalósuló, elkülönített számlán kezelt feladatok finanszírozását, valamint az
(5) bekezdésben foglaltakat kivéve – az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza,
amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele mellett
– naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények
számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi finanszírozási szükségletet meghaladó
bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az intézmények számláiról az Önkormányzat
fizetési számlájára átvezeti.
(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az
állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban
egyeztetik, a Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport tájékoztatása mellett.
(3) Az igénybe vehető önkormányzati támogatás időarányosan nem haladhatja meg az éves
előirányzat 1/12 részét. Az előzőektől való eltérést a polgármester az adott szervezet kérelme
alapján írásban engedélyezheti.
(4) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek
esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás igényelhető. Az
intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül a legrövidebb időn
belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.
13. §
(1) Az intézmények a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek
költségvetési bevételi előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített
költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett
többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosítás után használható fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására
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irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel
felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelete módosítása során dönt.
Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és
átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2)
bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat
módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek
benyújtani.
(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő
módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat.
(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem a
tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet.
14. §
(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000
forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.
(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) személyi juttatások körében közfoglalkoztatottak járandóságai, megbízási díjak,
munkábajárás költségtérítése, kiküldetések,
c) készpénzelőleg,
d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
e) számlázott szellemi tevékenység,
f) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,
g) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés,
h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
esetén.
15. §
A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem
köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a 10. § alapján
fizetett juttatások maradványához,
c) a irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,
d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege,
e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás jogtalanul
igénybevett összege,
g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
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16. §
A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e
jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt
megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező
megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
17. §
Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet
módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti
jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben
történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak
való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények
vezetői felelősséggel tartoznak.
IV.
Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.”

-----Napirendi pont----4
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya:A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt egy apró módosítást hajtanának végre a rendeleten.
-----Kérdések---------Hozzászólások-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 932
Száma: 17.02.23/4/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 15:46
Típusa: Nyílt
Határozat #7; Elfogadva
Minősített

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

932

Voks:
11
0
0
11
0
4
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
73.33 11
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
73.33 11
0.00
0
26.67
4
100.00 15

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

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

Száma: 2017.02.23/4/0/A/KT
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Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 5/2017. (II.24.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8a. pontjában megjelölt feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. (XI. 28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 5.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Rendkívüli települési támogatás naptári félévenként legfeljebb egy alkalommal -egy
háztartásban élők esetén legfeljebb egy személynek- nyújtható.”
2.§
Az R. a következő Átmeneti rendelkezéssel egészül ki:
„10.§ (1) E rendelet 5. § (8) bekezdése 2017. március 01. napjától lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdés hatályba lépése előtt, a tárgyévben már két alkalommal nyújtott rendkívüli
települési támogatás esetén újabb rendkívüli települési támogatás tárgyévben nem nyújtható.”
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.”

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek
védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések-----
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-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 933
Száma: 17.02.23/5/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 15:47
Típusa: Nyílt
Határozat #8; Elfogadva
Minősített

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

933

Voks:
11
0
0
11
0
4
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
73.33 11
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
73.33 11
0.00
0
26.67
4
100.00 15

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

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

Száma: 2017.02.23/5/0/A/KT
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Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 6/2017. (II.24.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (II.24.) 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 29.§ (1), (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe jelen
rendelet 1. melléklete lép.
2.§
E rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.”

-----Napirendi pont----6
6.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halasi Városgazda Zrt. 2017.évi Üzleti Tervének elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Váradi Krisztián képviselő:
Természetesen az, hogy a költségvetésben a Városzgazda Zrt.-nek 200 millió Ft költségvetési
támogatást szavaztak meg, ez mindannyiuk számára egy örömhír. Ha a város fenntartására,
üzemeltetésére költenek forintokat, azt ők is támogatják, örülnek neki. Ha az előző éveket nézik,
akkor azt lehet mondani, hogy soha nem látott pénzeső érte a Városgazda Zrt.-t, hiszen a
tavalyi évben 100 millió Ft-tal indultak, ha jól emlékszik és 140 millió Ft körül volt a mostani,
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utolsó módosításban. Azt gondolja, hogy ez a pénz már tényleg lehetővé teszi azt, hogy ennek
látványa is legyen. Tudja, hogy a bérköltség növekedés jelentősen megdobja a Városgazda Zrt.
kiadásait is, hiszen ezt kötelező törvényileg végrehajtani. Azonban azt gondolja, hogy ez a pénz
már tényleg lehetővé teszi azt, hogy ennek látványa is legyen. Amikor az előző testületi ülésen
szóba került, hogy a tél kapcsán a lakosság részéről voltak panaszok a hóeltakarítással
kapcsolatban, mégha ez nem is tetszik a Fidesz frakciónak, illetve Alpolgármester úrnak, akkor
javasolja, hogy nem kell facebookot olvasgatni, mert a facebook már csak olyan, hogy egy
felület, ahol az emberek a véleményüknek hangot adhatnak. Ha az embereknek valami nem
tetszik, nem feltétlen hatóságot keresnek, hanem élnek a demokráciában a szólásszabadsággal
és egyszerűen fogják magukat és leírják. Azt gondolja, hogy ez nem politikai hangulatkeltés volt
részükről, hanem ők is ezt tapasztalták, nemcsak a közösségi oldalon, hanem tapasztalta
személyesen ő is, rengeteg ember kérdezte hol van a Városgazda Zrt., miért nem látják a
hóeltakarítást, miért nem látják azt, hogy a befizetett helyi adóikból valamit visszakapnak. Ezt
nem ő mondja, hanem egész egyszerűen ezek a szavak jöttek vele szembe az elmúlt 1-1,5
hónapban, az év elején, a kemény télen. Bízik benne, hogy ez tényleg ebben az évben meg fog
látszani. Örül ennek a támogatásnak, örül az üzleti tervnek, természetesen meg fogja szavazni
és támogatni fogja. Ugyanakkor azt gondolja, hogy ennek az üzleti tervnek a kapcsán ezt
mindenképpen el kellett mondani, a halasiak tényleg nagyon régóta várják, hogy azok a pénzek,
amit ők befizetnek, illetve ez nyilván több is annál, mint amit helyi adóban a lakosság befizetett,
tehát ehhez nemcsak a lakosságtól befizetett adóforintjaikat teszik hozzá, de ez tényleg legyen
látványos és legyen egy élhetőbb város ebből a 200 millió Ft-ból.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy ezen túlmenően egy telephelyváltáson is dolgozik a Városgazda Zrt. a
Majsai út tekintetében, valamint fel kell készíteniük a céget arra, hogy a közmunkaprogramok
sem fognak örökké tartani és utána nem feltétlenül ezzel a mennyiségű személyi állománnyal
fogja tudni ellátni a feladatát, tehát gépesíteniük kellene nagyobb mértékben, hogy ugyanazt a
feladatkört megfelelő minőségben ellássák. Erre pedig csak egy mód van, ha jól fognak tudni
pályázni a következő alkalmakkor, vagy pedig saját forrást vetnek be, de mindenképpen
fejleszteniük kell a céget. Ezzel szerinte egyetértenek mindannyian.
Kuris István László képviselő:
Szeretné valamennyi jelenlévő segítségét kérni. Lehet, hogy elhallás volt, de úgy hallotta,
Képviselő úr azt mondta az előbb, „megszavazták a költségvetést és megszavaztak 200 millió
Ft-ot a Városgazdának”. Úgy emlékszik, hogy nem szavazta meg a költségvetést, s nem
szavazta meg a Városgazdának a 200 millió Ft-ot. Ha nem így volt, akkor ő kér elnézést.
Farkas Dániel alpolgármester:
Kicsit megijedt, mert amit mondott Képviselő úr, hirtelen látta a Soros György féle jogvédő
szervezeteket, hogy egyszer csak megjelennek nála és számon kérik miért problémázik azon,
hogy az emberek a facebookon fejtik ki a véleményüket. Erről nyilvánvalóan szó sincs és azt
gondolja, hogy mindenkinek szíve joga. Örül annak, hogy van még ebben a városban néhány
tucat ember, akit érdekelnek a közügyek rajtuk kívül. Neki a problémája az, hogy rengeteg
hivatalos csatorna van. Akár a képviselő-testület tagjain keresztül, akár a hivatalos bejelentési
felületen keresztül, a hivatal közel 80 munkatársán keresztül, a zrt. munkatársain keresztül, a
hulladékkezelő munkatársain keresztül, a rendőrségen, satöbbi. A különböző ügyeknél
sorolhatná, hogy kapják meg ők is ezt az információt. Ő a kollégáitól, beosztottjaitól nem
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várhatja azt el, hogy egész nap a facebookon gyűjtsék az információkat. Nagy részük
hivatalnok, megvan a maguk feladata, ha megkapják a feladatot, el fogják végezni. Annyit kér,
hogy mielőtt a facebookra felírják, kapjanak ezek a kollégák egy telefont, e-mail-t, sms-t,
galambpostát, bármit, hogy tudjanak róla. Nyilvánvalóan ők is figyelik ezeket a problémákat,
de azt gondolja, így lehet kerek ez a történet.
Megragadná a lehetőséget, hogy itt van Vezérigazgató úr és tudja, hogy a kérdéseken
túlvannak, de örülne, ha reflektálna egy olyan dologra, ami a 2014.évben létrehozott eseti
bizottság jegyzőkönyvében szerepel, ami azt mondja, hogy Gyovai István polgármester a
költségvetési zárszámadással nem tudott elfogadható magyarázatot adni a kátyúzási
keretösszeg sorsáról. Utólag sikerült az eseti bizottságnak kiderítenie, hogy a 4.885 ezer Ft-ot
testületi felhatalmazás nélkül másra, mégpedig az egykori kereskedelmi iskola Szent Imre utcai
épületének felújítására fordított. Utána ez az anyag később leírja, hogy a következő évben sem
jutott kátyúzásra forrás. Azt gondolja, hogy ezen a témán túlvannak. Nyilván sok-sok év
lemaradását kell megoldani. Az egykori kereskedelmi iskola Szent Imre utcai épületében folyó
munkáról, hogyha Igazgató úr tudna mondani egy pár szót, hogy milyen felújítás volt ez, mihez
kapcsolódott, többféle varrodáról lehetet hallani.
Váradi Krisztián képviselő:
Gondolkozott, hogy erre a magasröptű, igen színvonalas Kuris-féle hozzászólásra reagáljon-e.
Örül, hogy Kuris képviselő úrnak hatalmas boldogságot okoz, hogy miután hozzászólásában
azt mondta, hogy kb. 1,5 km, ezután rögtön rohan a google térképhez, hogy lemérje, tényleg
annyi-e az annyi és ezt a hozzászólások végén hatalmas győzelmi diadalként élje meg, hogy hát
az nem volt 1,5 km. Örül ennek, hogy ilyen boldog pillanatokat tudott ezzel okozni. Annak is
örül, hogy a szavait ennyire figyeli, hogyan fogalmaz. Hadd tegye már rendbe ezt Kuris
képviselő úr. A határozatot Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozta, nem a Fidesz. Attól
függetlenül, hogy ezt az ellenzék nem szavazta meg, a többes szám helyes volt, ugyanis ezt a
határozatot, a rendeletet ők alkották meg, az önkormányzat. A jobboldal többségével, az ő
ellenszavazatukkal, de a többes szám használat ettől függetlenül helyes. Ha képviselőtársának
ez is hatalmas boldogságot okoz, hogy az ő szavait ilyen szinten forgassa ki, kívánja, hogy az
életben még nagyon sok boldog pillanat érje.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Azt gondolja, hogy akkor, amikor egy cég életéről beszélgetnek, meg kell nézni annak a
korszaknak az elejét, amikor ezt a céget elkezdték működtetni, vagy irányítani. 2014-ben,
amikor váltás volt, meg kell nézni azt az időszakot, hogy gép, eszköz, emberállományban a
Városgazda Zrt. milyen szinten állt. Azt is látni kell, hogy azokat a feladatokat, amelyeket a
városban el kellett volna látnia, nem minden esetben tudta, vagy tudja maradéktalanul ellátni.
Ez annak függvénye, hogy mennyire van gépesítve, s milyen emberállománnyal tud rendelkezni
egyébként a cég. Azt gondolja, hogy az elmúlt két évben is mindent megtett az önkormányzat,
akár a közmunkaprogram keretében is. Mikor egy kicsit megpróbálják a közmunkát lenézni, azt
vegyék számításba, hogy ezek az emberek dolgoznak. Dolgoznak, ahogy dolgoznak, viszont
nagyon sok mindent egyébként a közmunkaprogram keretében tudott az önkormányzat
beszerezni. Ennek a folyamatnak a hatása az, hogy egyre több mindent lehet megcsinálni.
Biztos, hogy vannak hiányosságok. Ma, aki azt mondja, hogy a Városgazda Zrt. minden egyes
feladatot el tud látni, az természetesen nem mond igazat. Azt tudni kell, aki dolgozik, az hibázik.
Mivel nagy a város és a Városgazda Zrt.-nek az adottságai korlátozottak, azt gondolja, attól
függetlenül erejükhöz méltóan megpróbálnak mindenhova odajutni és minden egyes problémát
orvosolni. Lehet, hogy ez nem történik meg időben. Természetesen a lakosság, aki legelőször
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észleli ezeket a problémákat. Azt gondolja, hogy akármilyen felületen megjelennek a
problémák, ők azért megpróbálnak minél hamarabb reagálni.
Aradszky Lászlóné képviselő:
A Városgazda Zrt. védelmében röviden szeretne csak szólni. Bármilyen bejelentésükre, ha nem
is azonnal tudnak reagálni, mert a kapacitásaik végesek, a gépesített, illetve a kézi
munkaerővel sem tudnak azonnal, a bejelentés pillanatában ott lenni. Van, amikor pár napon,
egy héten, vagy pár héten belül, de biztos, hogy megoldják a bejelentett problémát. Csak ennyit
szeretett volna elmondani. Soha nem tapasztalt olyat, hogy nem végezték volna el a feladatukat.
A bejelentés után csak idő kérdése, hogy odajussanak és megcsinálják.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén Vezérigazgató úrnak adná meg a szót, reagáljon a felvetett
problémákra.
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:
Először arra a konkrét dologra szeretne reagálni, amit Alpolgármester úr mondott.
Megpróbálja ezt az egész szövevényes dolgot, ami közel két éven keresztül tartott, s több száz
óra energia ment rá. 10 millió Ft körüli összeget szavazott meg annak idején 2012. környékén a
képviselő-testület arról, hogy a volt kereskedelmi iskolában munkahely kialakítása történjen
meg a város segítségével. Egy vállalkozás közel 80 munkahelyet, egy másik vállalkozás olyan
20-30 munkahelyet ígért. Ezt a 10 millió Ft-ot arra használták fel, hogy a vállalkozás megkapja
azokat a feltételeket, ahol varrónőkkel az ő vállalkozásuk tovább dolgozzon. Egy nagyon
kedvező bérleti díjjal indult el ez az egész folyamat. Az egyik vállalkozás két-három év után
gyakorlatilag bezárta kapuit. A kiadott pénz gyakorlatilag majdnem kidobott pénznek
tekinthető, mivel nemhogy nem teljesítette a munkafeltételeket, de folyamatosan az ügyvezető
mindenre hivatkozva nem teljesítette az ígéreteit a dolgozók, de a város felé sem. Úgy tudja,
hogy ebben az időszakban már el is volt tiltva az ügyvezetéstől, de azt nyilván meg kell nézni a
megfelelő csatornákon. Ez volt az a folyamat, az a rendszer, amibe beleillett ez a 10 millió Ft-os
összeg. Ebből valóban 4,6 millió Ft-ot úgy fizetett ki a város, hogy egy másik helyről vette el. Ez
azt jelentette, hogy abban az évben a kátyúzásra fordítható összeg 4,6 millió Ft-tal csökkent. Az
volt a furcsa számára, hogy fél évig tartott az előző hivatalnak kideríteni, ez a pénz hova került.
Ez gyakorlatilag így árnyalta ezt az egész kérdést. Azóta gyakorlatilag kiürült ez a hely. Most
azon dolgoznak, hogy egy fővárosi, nagyon sok embert foglalkoztató céggel közösen egy
három-négy lépésben megteremtsék annak a lehetőségét, toborzás lesz az első, utána esetleg
értelmes munka, utána pedig egy visszaállítása ennek a korábbi állapotnak, hogy egy olyan
varrodát lehessen ott kialakítani, ami szintén 60-70 mozgáskorlátozott és más embereknek
adjon munkát. Abban bízik, hogy ez most már sikertörténet lesz, a városvezetés támogatja ezt a
dolgot. Az előző városvezetés által támogatott projekt, ami veszteséget okozott a városnak, az
pedig elfelejtődik. Azok az emberek, akik ebben hibáztak, főként az a vállalkozó, talán egyszer a
nyilvánosság elé kerül és legalább bocsánatot kér azoktól az emberektől, akiket annak idején
munkával biztatott, de ebből a dologból aztán nem lett tulajdonképpen semmi. Bízik benne,
hogy ezt még az idei ciklusban esetleg megnézik, hiszen ez egy jó tanulság arra, hogy az előző
időszakban egy városi támogatás hogy ment rossz irányba.
Azokra a felvetésekre, amiket hirtelen ezzel az üzleti tervvel kapcsolatban kapott, csak
összefoglalóan annyit szeretne mondani, hogy valóban érzékelhető a 2014.előtti és 2014.utáni
állapot különbsége. A rekordösszegű támogatás jól hangzik, de ennek a rekordösszegű
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támogatásnak megvan a helye. Ahogy elhangzott, ebből jelentős részben béremelés valósul
meg. Azonkívül a testület szavazta meg azokat a napirendeket, amelyekben komoly
többletfeladatokat adtak a Városgazda Zrt.-nek. Az egyik a főkertészi feladat volt, a másik
pedig a MÁV karbantartása többek között. Idén is az ingatlanokra szeretnének fordítani sok
pénzt, hogy gyakorlatilag kiadhatóak legyenek, az ingatlanbevételeik növekedjenek. A saját
bevétel alapot ad arra, hogy a cég helyzete rendben legyen.
A távhővel kapcsolatban is mindig vannak feladatok. Azt is meg kell említeni, hogy a
távhőszolgáltatás is egy komoly feladatot ró a Városgazda Zrt.-re. A lakások, ingatlanok
költségei és a távhő is egy jelentős tétel, de nyilván a legnagyobb a városüzemeltetés. Az idei
évben eljutottak oda, hogy azt lehet mondani, 2014.után végre a városüzemeltetés legalább
tervszinten pozitív szaldót mutat. Az előző városvezetés folyamatosan alultervezte, 20-30 millió
Ft-os hiány volt a városüzemeltetési büdzsében.
Ha összehasonlítják egy hasonló nagyságrendű város költségvetését, hogy mennyit fordít
városüzemeltetési feladatokra, akkor milliárdos nagyságrendű összegeket látni. Természetesen
lehet mondani arra, hogy azok gazdagabbak, de a feladatok elvégzése nem ezzel függ össze. A
feladatok mindenhol ugyanolyan jellegűek, a kátyúzás, vagy a zöldfelületek karbantartása
politikafüggetlen dolog, ahhoz csak pénz kell. Látni kell, hogy a város azzal, hogy 2014.óta
egyre több pénzt ad nekik, egyre több feladatot el tudnak végezni. Azt gondolja, hogy ezzel
egész stabil fejlődés alatt van a cég. 2011.óta dolgozik itt, s azelőtt is részt vett a Városgazda
Zrt. munkájában. Ha azzal az időszakkal összehasonlítja a mostaniakat, azt mondja, hogy ez a
rekord. Hogy mennyi rekordszintű fejlődés történt, a telephelyet említette a Polgármester úr,
említette többek között azt, hogy a gépek elindultak, a közmunkaprogramot, ahogy
végrehajtják, ami egyébként nincsen ingyen, nekik sok pénzbe kerül a közmunkaprogram, de
nyilván kapnak is érte. Azt látja, hogy a Városgazda Zrt. ezeket a dolgokat végzi. Nyilvánvaló,
hogy azokkal a felvetésekkel nem tudnak mit kezdeni, amelyek általános lózungokként hatnak,
hogy a kiskunhalasiak nevében valaki elmondja, hogy mit végeznek, elmondja, hogy nem
történik semmi. Ők azt kérik a városlakóktól és a képviselőktől, hogy segítsék a munkájukat. A
80 %-a a városnak és a képviselőknek ezt megteszi. Közösen végre tudják azokat a feladatokat
hajtani, amelyek felmerülnek. Sokszor egyébként kapacitás miatt több időt vesznek igénybe,
ahogy a Képviselő asszony mondta, mindenkivel megpróbálják az összhangot megteremteni és
a feladatokra koncentrálni, azok kijavítására.
Ez az üzleti terv alapot ad arra, hogy ezt az idei évet jól zárják. A béremelés már három-négy
éve várat a cégnél. Köszönik Polgármester úrnak, hogy ezt személyesen garantálta a tavalyi
évben, s örül neki, hogy ezt megszavazta a képviselő-testület. Ha idén a feladataik növekednek,
bízik benne, hogy ezt továbbra is támogatják, s ők így a város javára tudják végezni a
munkájukat.
Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni a kiegészítést. Nincs más dolguk, mint feltegye a kérdést, hogy a város üzleti tervével
egyetértenek-e. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 934
Száma: 17.02.23/6/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:05
Típusa: Nyílt
Határozat #9; 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

934

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: 2017.02.23/6/0/A/KT

55/2017. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi
üzleti tervét 4.868 ezer Ft,- 2017.évre tervezett adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017.költségvetési év
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halas-T Kft. 2017.évi Üzleti Tervének elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Halas-T Kft. üzleti tervének elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.

Szavazás eredménye
#: 935
Száma: 17.02.23/7/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:06
Típusa: Nyílt
Határozat #10;
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: 2017.02.23/7/0/A/KT

935

56/2017. Kth.
A Halas-T Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2017. évi üzleti tervét
4.486 ezer Ft,- 2017. évre tervezett adózott eredménnyel elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017.költségvetési év
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon
meghatározott lakbéren történő bérbeadásra
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Fülöp Róbert polgármester:
Ezek a típusú előterjesztések két-három havonta idekerülnek a képviselő-testület asztalára. Itt
most újabb pár lakásról van szó.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 936
Száma: 17.02.23/8/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:07
Típusa: Nyílt
Határozat #11;
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

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ

Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Távol

SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2017.02.23/8/0/A/KT

936

57/2017. Kth.
Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott
lakbéren történő bérbeadására
Határozat
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott
lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat:

Ssz.

LAKCIM

1.

KOSSUTH
U.32.III.9.

2.

KURUC
V.T.22.IV.13. 54

3.

KURUC
V.T.43.III.12. 54

AJÁNLOTT
LAKÁSOK BÉRLETI
SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT ÁLLAPOTA DÍJ

m2
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5.

22 400 Ft

Összkomfortos

PANEL,
LAKÓTEL.

18 600 Ft

Összkomfortos

PANEL,
LAKÓTEL.

18 600 Ft

1,5

Komfortos Gázfűtéses

LAKÓTEL.,
EMELETES 16 500 Ft

2

Komfortos Gázfűtéses

LAKÓT.,
TÉGLAÉP.

2,5
2
2

SZECHENYI
U.18.FSZ.4. 54
THÚRY
JÓZSEF
U.4.A.III.9. 56

4.

Összkomfortos

PANEL,
LAKÓTEL.

17 100 Ft

2. Az alábbi ingatlant Kiskunhalas Város Képviselő Testülete az értékesítésre kijelölt lakások
közül kivonja és költségalapon bérbe adható ingatlannak kijelöli:

ssz
1

LAKCIM m2 SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT LAKSÁSOK
ÁLLAPOTA
HOSOK
TERE 4. I.
3.

85

2

Komfortos Gázfűtéses

EMELETES,
RÉGI ÉP.

3.A pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t.
Határidő:

azonnal
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Ajánlott
bérleti díj
36 200 Ft

Felelős:

Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc vezérigazgató, Halasi Városgazda Zrt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----9
9.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti
tervének jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. üzleti tervének
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 937
Száma: 17.02.23/9/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:09
Típusa: Nyílt
Határozat #12;
Elfogadva
Egyszerű

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
65

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

937

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: 2017.02.23/9/0/A/KT

58/2017. Kth.
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit
Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0,- Ft. – azaz nulla forint - mérleg
szerinti eredménnyel elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017.költségvetési év
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
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Társaság Alapító Okiratának módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt tao források igénybevételéhez szükséges alapító okirat módosítást hajtanak végre.

-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 938
Száma: 17.02.23/10/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:10
Típusa: Nyílt
Határozat #13;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter

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
67

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: 2017.02.23/10/0/A/KT

938

59/2017. Kth.
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító
Okiratának módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit
Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit
Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 2. számú módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----68

Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosításról szóló határozati javaslat elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 939
Száma: 17.02.23/11/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:11
Típusa: Nyílt
Határozat #14;
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

939

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: 2017.02.23/11/0/A/KT

60/2017. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között fennálló
69

szakmai együttműködés program 2. számú módosítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerint jóváhagyja
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság között kötött közművelődési megállapodás 1. sz. módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. melléklet szerint jóváhagyja
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság között kötött városmarketing program 1. sz. módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy-Apáti Ivett a Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft. ügyvezetője
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----12
12.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2016.évi szakmai
beszámolójának jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. kapcsán kiemelné azt, hogy három fontos
feladatot látnak el. A különböző önkormányzati médiafelületek kezelése, városmarketing
feladatok, illetve a kulturális programok, rendezvények szervezése. Ez utóbbi kapcsán azt
gondolja, hogy az elmúlt két évben sok-sok újítás történt. Példaként emelné ki a Magyar
Kultúra Napját, amelyről azt gondolja, hogy egy nagyon színvonalas, az elmúlt évek
hagyományaihoz képest egy nagyon, talán modernnek mondható felfogásban lett kialakítva.
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Azt gondolja, hogy nagyon sok városi megemlékezésre, ünnepségre igaz ez, s ez jól látszódik,
hiszen egyre több olyan halasi emberrel találkozni a rendezvényeken, akik korábban nem jártak
el ezekre a programokra. Persze biztos van olyan is, akinek nem biztos, hogy tetszik ez az új
irányvonal. Azt tudja mondani, hogy szerinte nagyon fontosak ezek az újdonságok, újítások,
hogy nem –ha szabad így fogalmazni- egy kaptafára készülnek ezek a műsorok. Azt hiszi, hogy a
legfontosabb cél itt, hogy minél több kiskunhalasi állampolgárt mozgassanak meg, legyen szó
megemlékezésről, ünnepségről, vagy bármilyen városi rendezvényről. Azok az újítások,
amelyeket Ügyvezető asszony bevezetett, azt gondolja, hogy jócskán mutatják a hatásukat és
véleménye szerint ezt az irányvonalat kell a későbbiekben folytatni.
Fülöp Róbert polgármester:
Ő is csak megerősíteni tudja, nagyon szép, színes a beszámoló, érdemes átböngészni, teljesen
átöleli a tavalyi évet, kellemes emlékeket ébreszt.
Úgy látja, hogy további hozzászólás nincs, így a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri
a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 940
Száma: 17.02.23/12/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:14
Típusa: Nyílt
Határozat #15;
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

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ

Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Távol

SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2017.02.23/12/0/A/KT

940

61/2017. Kth.
A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2016. évi szakmai beszámolójának
jóváhagyása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és Kultúra
Non-profit Szolgáltató Kft. 2016. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját az 1. sz.
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Thorma János Múzeum VISEGRAD FUND STANDARD GRANTKulturális együttműködés: Muzeológia a gyakorlatban II. című felhívásra benyújtandó
pályázat
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Juhász Gábor közművelődési referens:
Szakmai jellegű pályázatról van szó. A kiskunhalasi múzeum Nowy Sacz lengyel
testvérvárosukban lévő múzeummal és a szlovákiai komáromi múzeummal közösen nyújtja be a
visegrádi négyekhez ezt a pályázatot.
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Fülöp Róbert polgármester:
Így van, amely 100 %-os intenzitású, elvileg ehhez saját forrást nem kell biztosítaniuk.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 941
Száma: 17.02.23/13/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:16
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

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: 2017.02.23/13/0/A/KT

941

62/2017. Kth.
A Thorma János Múzeum VISEGRAD FUND STANDARD GRANT –Kulturális együttműködés:
Muzeológia a gyakorlatban II. című felhívásra benyújtandó pályázat
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Thorma János
Múzeum VISEGRAD FUND STANDARD GRANT pályázati felhívás szerint: „Museology in
practice II” (Muzeológia a gyakorlatban II.) pályázat beadásához, legfeljebb 3 millió forintra
tervezett 100%-os intenzitású támogatási összegig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.
Juhász Gábor közművelődési referens,
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----14
14.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Thorma János Múzeum EFOP-4.1.9-16 – A múzeumi és levéltári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra benyújtandó
pályázat
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Juhász Gábor közművelődési referens:
Ez egy kombinált pályázat. A Berki Galéria felújítási, illetve befejezési utolsó ütem tartozik ide.
Szintén egy szakmai résszel kombinálva. Ide pénzügyi kérést fogalmaztak meg, ami
engedélyezési tervhez szükséges költség összegét kérik a pályázathoz biztosítani.
-----Kérdések----.
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-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 942
Száma: 17.02.23/14/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:17
Típusa: Nyílt
Határozat #17;
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

942

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: 2017.02.23/14/0/A/KT
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63/2017. Kth.
A Thorma János Múzeum EFOP-4.1.9-16 – A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást
segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra benyújtandó pályázat
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Thorma János
Múzeum EFOP-4.1.9-16 – A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései pályázat beadásához, legfeljebb 30 millió forint tervezett
támogatási összegig. Kiskunhalas Város Önkormányzata az engedélyezési tervek elkészítésére
előfinanszíroz 1.092.200 Ft összeget.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.092.200 Ft összeget 2017.évi
költségvetés terhére biztosítsa.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására a
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.
Juhász Gábor közművelődési referens,
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető,
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Thorma János Múzeum 2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi
munkatervének jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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Szavazás eredménye
#: 943
Száma: 17.02.23/15/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:18
Típusa: Nyílt
Határozat #18;
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

943

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: 2017.02.23/15/0/A/KT

64/2017. Kth.
A Thorma János Múzeum 2016. évi beszámolójának, valamint 2017. évi munkatervének
jóváhagyása
Határozat
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2016. évi szakmai munkájáról készített
beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Thorma János Múzeuma 2017. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016.évi beszámolója és 2017.évi
munkatervének jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló, valamint a munkaterv elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 944
Száma: 17.02.23/16/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat #19;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen

Voks:
14

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
78

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

944

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: 2017.02.23/16/0/A/KT

65/2017. Kth.
A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi munkatervének
jóváhagyása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2016. évi beszámolóját az 1. melléklet
szerint.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város
Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2017. évi munkatervét a 2. melléklet
szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Erhardt Györgyi igazgató, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szövetség tér 11.
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Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----17
17.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli
nap megállapítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 945
Száma: 17.02.23/17/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat #20;
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

945

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: 2017.02.23/17/0/A/KT

66/2017. Kth.
Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
A Bölcsőde 2017. július 3. napjától, 2017. július 28. napjáig zárva tart. A szünet előtti utolsó
nyitvatartási nap 2017. június 30. napja, a szünet utáni első nyitvatartási nap 2017. július 31.
napja.
Ezen időponton kívül a nyári időszakban a Bölcsőde nyitva tart. A téli zárva tartás 2017.
december 27-28-29. napokon valósul meg.
2017. április 21-én, pénteken, a Bölcsődék napján a bölcsődei nevelés és oktatás szünetel.
A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a
szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi
gondozásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Miskei Beáta intézményvezető, Városi Bölcsőde
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----18
18.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalasi Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési
megállapodás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Juhász Gábor közművelődési referens:
Az alapítvány vezetése azért kereste meg a városvezetést, illetve az önkormányzatot, mert egyre
több olyan pályázati lehetőség van, amihez kell közművelődési megállapodás és ennek okán
született ez az előterjesztés, illetve ez a közművelődési megállapodás, mihelyt elfogadásra
kerül.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a közművelődés megállapodás megkötéséről kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 946
Száma: 17.02.23/18/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat #21;
Elfogadva
Egyszerű

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
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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

946

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: 2017.02.23/18/0/A/KT

67/2017. Kth.
Kiskunhalasi Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város
Önkormányzata és a Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési
megállapodást a melléklet szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
közművelődési megállapodás aláírására.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fejes Józsefné kuratóriumi elnök, Szivárvány Bábszínházi Alapítvány, Kiskunhalas, Dobó 17.
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----19
19.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Juhász Gábor közművelődési referens:
Itt is hasonló a logika, pályázatok beadásához, illetve a kulturális közmunkaprogramban való
részvétel miatt szükséges az alapítványnak ez a megállapodás.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás megkötéséről kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 947
Száma: 17.02.23/19/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:22
Típusa: Nyílt
Határozat #22;
Elfogadva
Egyszerű

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

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
84

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Farkas Dániel
Patocskai Tamás
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

SHT
SHT
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT

Száma: 2017.02.23/19/0/A/KT

947

68/2017. Kth.
A Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város
Önkormányzata és a Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodást az
1. melléklet szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Huber Helga kuratóriumi elnök, Civilek a Jövőért Alapítvány, Kiskunhalas, Vasút u. 8/a
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----20
20.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 kapcsolatos 303/2016. Kth.
módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 948
Száma: 17.02.23/20/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:23
Típusa: Nyílt
Határozat #23;
Elfogadva
Egyszerű

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

948

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

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

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

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

Száma: 2017.02.23/20/0/A/KT

69/2017. Kth.
Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020 kapcsolatos 303/2016. Kth. módosítása

86

Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 303/2016. Kth. számú határozatának 2.
pontjában meghatározott határidőt 2017.június 30. napjára módosítja.

Határidő:
Felelős:

2017.június 30.
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Huber Helga koordinátor
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----21
21.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koncepciója
2015-2020 kapcsolatos 302/2016. Kth. módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez ugyanaz a két téma egymás után.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 949
Száma: 17.02.23/21/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:24
Típusa: Nyílt
Határozat #24;
Elfogadva
Egyszerű
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

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

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

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

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

Száma: 2017.02.23/21/0/A/KT

949

70/2017. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020 kapcsolatos
302/2016. Kth. módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 302/2016. Kth. számú határozatának 2.
pontjában meghatározott határidőt 2017.június 30. napjára módosítja.
Határidő:
Felelős:

2017.június 30.
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Huber Helga koordinátor
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----22
22.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Orvosi ügyeleti ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a
Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlanban
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt a vízművel vannak szerződéses viszonyban, hogy a megfelelő helyiséget tudják biztosítani az
orvosi ügyelet számára.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 950
Száma: 17.02.23/22/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:25
Típusa: Nyílt
Határozat #25;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
12
0
0
12
0
3

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
80.00 12
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
80.00 12
0.00
0
20.00
3
89

Összesen
Megjegyzés:

15

100.00

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

950

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

15

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

Száma: 2017.02.23/22/0/A/KT

71/2017. Kth.
Orvosi ügyeleti ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a Kiskunhalas, Nagy Szeder
István utcai ingatlanban
Határozat
1) Kiskunhalas Város Önkormányzata 30 hónapos időtartamra bérbe veszi a Kiskunsági
Víziközmű Szolgáltató Kft. 138/10000-ed arányban tulajdonát képező 6400 Kiskunhalas, Nagy
Szeder István utca 1. szám alatti ingatlanrészt a mellékletet képező Bérleti szerződés alapján,
orvosi pihenőszoba biztosítása céljából.
2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
mellékletben lévő Bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5.
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Darányi Lili szervezési ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----23
23.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátáshoz szükséges Kiskunhalas,
Nagy Szeder István utcai ingatlan ingyenes használatba adása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 951
Száma: 17.02.23/23/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:26
Típusa: Nyílt
Határozat #26;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
91

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT

Száma: 2017.02.23/23/0/A/KT

951

72/2017. Kth.
A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátásához szükséges Kiskunhalas, Nagy Szeder István
utcai ingatlan ingyenes használatba adása
Határozat
1) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. március 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig
használatba adja a 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlant az
Emergency Service Kft. javára, térítésmentesen, a mellékletet képező Használatba adási
szerződés alapján, orvosi ügyeleti ellátás tevékenység folytatására.
2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztés mellékletében lévő Használatba adási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Emergency Service Kft., 1131 Budapest, Topolya u.4-8.
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Darányi Lili szervezési ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----24
24.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Felhatalmazás pályázat benyújtására a "Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése érdekében" című pályázati konstrukcióra
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 952
Száma: 17.02.23/24/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:28
Típusa: Nyílt
Határozat #27;
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
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Vízkeleti Szabolcs

952

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

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

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

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

Száma: 2017.02.23/24/0/A/KT
93

73/2017. Kth.
Felhatalmazás pályázat benyújtására a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztése érdekében” című pályázati konstrukcióra
Határozat
1.)
Kiskunhalas
Város
Önkormányzata
pályázatot
kíván
benyújtani
a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás szerint „Kiskunhalas csatlakozása az
országos ASP rendszerhez” címmel, legfeljebb 9 millió forint tervezett támogatási összegig.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kiskunhalas Város, mint a közös hivatal székhelyének
feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert arra, hogy a támogatási kérelem
benyújtása érdekében a szükséges dokumentumokat elkészíttesse, aláírja és a szükséges
nyilatkozatok megtegye.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Havasi Szibilla beruházási ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----25
25.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Hirling József Lovaspark fejlesztése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.

Szavazás eredménye
#: 953
Száma: 17.02.23/25/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:28
Típusa: Nyílt
Határozat #28;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
3
15

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

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

953

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

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

Száma: 2017.02.23/25/0/A/KT

74/2017. Kth.
A Hirling József Lovaspark fejlesztése
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Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Hirling József Lovaspark fejlesztéséhez kapcsolódó beruházásokat előkészítse, lebonyolítsa, a
beruházások forrásához biztosított kormányzati támogatás igénybe vételéhez szükséges
nyilatkozatokat megtegye, a támogatás dokumentumait aláírja. A Képviselő-testület megbízza a
Polgármestert, hogy a beruházás előkészítéséhez szükséges forrásokat a 2017.évi
költségvetésében biztosítsa.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----26
26.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Szent György téri területvásárlás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a területvásárláshoz való hozzájárulás elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 954
Száma: 17.02.23/26/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:29
Típusa: Nyílt
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Határozat #29;
Minősített

Elfogadva

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
4
15

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

954

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
73.33 11
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
73.33 11
0.00
0
26.67
4
100.00 15

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

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

Száma: 2017.02.23/26/0/A/KT

75/2017. Kth.
Szent György téri területvásárlás
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4496
hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 2098 m2-ről 2073 m-re történő
csökkentéséhez a GEO TERRA Földmérő Bt. által készített, 16/617/2016 számú változási
vázrajz és a szabályozási terv alapján hozzájárul, amennyiben a telekalakítást az illetékes
földhivatal jogerős határozattal jóváhagyja. A Képviselő-testület a terület 16 m2 nagyságú
részét forgalomképessé nyilvánítja annak telek-kiegészítésként történő értékesítése érdekében.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4496
hrsz-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott 16 m2 nagyságú
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részét értékesíti Kovács Mihály (Kiskunhalas, Árpád utca 41. szám alatti lakos) részére
értékbecslés alapján 43.000.- Ft vételárért. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
megvásárolt területrész a vevő tulajdonában levő 4500 hrsz alatti ingatlanba becsatolásra
kerüljön.
Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőt terhelik. A Képviselő-testület megbízza a
Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kovács Mihály, Kiskunhalas, Árpád utca 41.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Csendes Ildikó osztályvezető
Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----27
27.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Egyes külterületi ingatlanok értékesítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 955
Száma: 17.02.23/27/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:30
Típusa: Nyílt
Határozat #30;
Elfogadva
Egyszerű
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
4
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
73.33 11
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
73.33 11
0.00
0
26.67
4
100.00 15

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

955

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

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

Száma: 2017.02.23/27/0/A/KT

76/2017. Kth.
Egyes külterületi ingatlanok értékesítése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda
Zrt-t, hogy az alábbi ingatlanok értékesítését készítse elő és terjessze a döntéshozó elé:
Kiskunhalas, külterület 01047/4, 01049/6, 0233/14, 0233/32, 0245/6, 0261/10, 0261/14,
0363/20, 0417/18, 0421/23, 0580/4, 0619/11, 0619/12, 0671/7, 0911/2, 0911/4, 0916/39,
0916/68, zártkert 42425/3, 42651
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz. 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----28
28.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:EDF DÉMÁSZ Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda beszámolójaKiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2016.évben
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyi kiegészítéssel élne, hogy az eredeti előterjesztésben úgy szerepelt, hogy nem fogadja el a
határozati javaslat elfogadásával a beszámolót a képviselő-testület. Azonban a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ülésén megjelent a Démász
önkormányzati kapcsolattartója és ő majdnem minden kérdésre megnyugtató választ tudott
adni, így változtattak és új verzióban szerepel az előterjesztés a képviselők előtt. A mostani
határozati javaslat szerint elfogadják a beszámolót és remélik, hogy azok az ígéreteket, hogy
villámgyorsan megoldják a közvilágítás problémáit, fogja tudni tartani a Démász a jövőben.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Már nagyon sokat beszéltek arról a kérdésről, hogyan lehet a városban lévő problémákat minél
gyorsabban megoldani, esetleg úgy, hogy nemcsak a facebookon keresztül. Mikor az EDF
Démász beszámolóját a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdálkodási és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, szóba került az, nagyon sokszor jelent problémát, hogy meghibásodások
történnek a rendszerben. Azt tapasztalta, hogy a Démásznak van egy elég komoly kapacitása
kiépítve arra, hogy ezeket a problémákat kezeljék. Nyilván arra nincs kapacitásuk, hogy
mindenhova eljussanak és éjjel-nappal figyeljék van-e az adott utcának egy szakasza, ahol
nincs világítás. Arra kérne mindenkit, ha ilyet tapasztal, vagy a képviselőjükön keresztül ezt a
problémát, vagy a honlapjukon elérhető hibabejelentőn, vagy a telefonszámaikon. Azt
gondolja, hogy egy nagyon korrekt rendszert építettek erre ki és igyekeznek is tartani a
határidőket. Kérték is a Démásznak a megbízott személyét, propagálják, amennyiben lehet a
különböző városi honlapokon és médiákban is ezeket az elérhetőségeket. Előfordul, hogy ők is
késve érnek ki.
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Tavaly nyáron emlékezhetnek, volt egy komoly vis maior eset a nagy viharok idején. Ettől
függetlenül, amikor nincs ilyen eset, azt hiszi, hogy rajtuk nem fog múlni, csak az információt
kell oda eljuttatni. Az ő esetükben is azt látta, hogy a saját rendszerüket, a telefonjaikat figyelik,
a közösségi portálokra már nem biztos, hogy jut idejük. Arra biztatna mindenkit, hogy vagy az
önkormányzati képviselőkön, esetleg a hivatal munkatársain keresztül tegyék meg ezeket a
bejelentéseket. A honlapon szerinte egy nagyon könnyen kezelhető rendszer van, ahol el lehet
juttatni ezeket az információkat.
Kuris István László képviselő:
Azt szeretné kérni, ha a bizottsági ülésen jól értelmezte, akkor kerüljön most megerősítésre. A
közeljövőben a Démász biztosítani fog az önkormányzat részére egy olyan internetes felületet,
ahol nyomon tudják majd a bejelentésre került közvilágítási hibákat.
Fülöp Róbert polgármester:
Meg tudja erősíteni, ilyen ígéretet kaptak. Nagyon bízik benne, hogy ez rövidesen élessé is
válik, s a bejelentett hibákat ők is tudják követni.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 956
Száma: 17.02.23/28/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:35
Típusa: Nyílt
Határozat #31;
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: 2017.02.23/28/0/A/KT

956

77/2017. Kth.
EDF DÉMÁSZ Zrt. Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda beszámolója - Kiskunhalas Város
közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2016. évben
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EDF DÉMÁSZ Önkormányzati
Kapcsolattartó Iroda (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) Kiskunhalas Város
közvilágításának üzemeltetése, karbantartására kötött 2008/153. számú szerződés 2.1.1
pontjában előírt, 2016. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
EDF DÉMÁSZ Önkormányzati Kapcsolattartó Iroda, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----29
29.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2016. évi bérleti díj terhére elvégzett
felújítási munkáiról szóló beszámoló
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések-----
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-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 957
Száma: 17.02.23/29/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:35
Típusa: Nyílt
Határozat #32;
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

957

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: 2017.02.23/29/0/A/KT
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78/2017. Kth.
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2016. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási
munkáiról szóló beszámoló
Határozat
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kiskunsági
Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2016. évi bérleti díj felhasználásról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter osztályvezető
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----30
30.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 958
Száma: 17.02.23/30/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:36
Típusa: Nyílt
Határozat #33;
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

958

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: 2017.02.23/30/0/A/KT

79/2017. Kth.
A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat
2016. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Kiskunhalasi Víziközmű Társulat, Kmeth S. u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----31
31.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Beszámoló a Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt 2016. évi
előrehaladásáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések----Patocskai Tamás képviselő:
Nagyon egyszerű kérdése van. Jelenleg a beruházás aktiválása van folyamatban, ennek
megtörténte után kerül sor a létrejött vagyonelemek átadására a társulás tagönkormányzatai
számára. Ez időben körülbelül mit jelent, mikorra várható, lehet-e erről tudni valamit?
Fülöp Róbert polgármester:
Osztályvezető úr azt mondja, hogy két hónap, ő abban reménykedik, hogy ennél rövidebb idő
alatt le fogják tudni zongorázni. A közreműködő szervezet, illetve a minisztérium nagyon
sürgeti őket, hogy ezt az aktiválást és a tagönkormányzatoknak minél gyorsabban a keletkezett
vagyont átadják. Igyekezni fognak, hogy minél gyorsabban. Nem szeretnék tulajdonképpen ezt
a társulást sem működtetni üresen, most már üres, nincs igazándiból célja, erre az egy célra lett
létrehozva, az lenne a gazdaságos, ha le tudnák csukni a számláját, a könyvelését, mindent,
mert így most csak a pénzt viszi. Szeretnék minél gyorsabban lezárni, reméli, hogy nem kerül
két hónapba. Ha két hónap lesz, azt mondja, akkor rendkívül nagy munka ugyanis, mert
rengeteg tétel van.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.

Szavazás eredménye
#: 959

Száma: 17.02.23/31/0/A/KT
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Ideje: 2017 február 23 16:38
Típusa: Nyílt
Határozat #34;
Elfogadva
Egyszerű

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

959

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: 2017.02.23/31/0/A/KT

80/2017. Kth.
Beszámoló a Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt 2016. évi előrehaladásáról
Határozat
Kiskunhalas
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt”
című beruházás előrehaladásáról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----32
32.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium energetikai
fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatához szükséges nyilatkozat kiadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 960
Száma: 17.02.23/32/0/A/KT
Ideje: 2017 február 23 16:39
Típusa: Nyílt
Határozat #35;
Elfogadva
Egyszerű

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
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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: 2017.02.23/32/0/A/KT

81/2017. Kth.
A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium energetikai fejlesztése érdekében
benyújtandó pályázatához szükséges nyilatkozat kiadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy
II.
Rákóczi
Ferenc
Katolikus
Gimnázium
és
Szakgimnázium
a
KEHOP—5.2.3-16-2016-00061 – Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosításának lehetőségével elnevezésű pályázati keretben, az „Asztrik
energetikai korszerűsítési projekt a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye intézményeiben”
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó, a határozat mellékletét képező nyilatkozatot aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Kiskunhalas, Kossuth u. 39.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----33
33.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a gyalogos vasúti átjáró, valamint járda és
gyalogátkelőhely kialakítására kapott választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja, örül neki, hogy van előrelépés ezen a területen.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Türr István Képző- és Kutatóközpont épületének és
berendezésének hasznosítására kapott választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
Nem tudja, hogy megkérdezheti-e, a hivatkozott minisztériumot esetleg megkeresték már ezzel
kapcsolatban?
Fülöp Róbert polgármester:
Több soron, igen.
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Szabadság tér 5.szám alatti megváltozott
munkaképességűek további foglalkoztatására kapott választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ természetesen elfogadja, nyilván nem erről ez az interpelláció. Annyit azért
elmondana, hogy azért csodálkozott ezen, hogy megszüntetik ezt a munkahelyet, mert Kovács
Zoltán kormányszóvivő úr azt mondta, hogy a kormányváltás óta megkétszereződött a
fogyatékkal élők foglalkoztatása. A kormány negyvenezer ilyen munkahelyet közvetlen módon,
míg harmincezret közvetett módon támogat. Ennek ellenére az egész országban megszüntette a
támogatást, amit a MOVE Zrt. csinált. Itt is megszűnt körülbelül 30 munkahely.
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Fülöp Róbert polgármester:
Annyit tud mondani, nem tudja, hogy kicseng-e a válaszból, hogy munkahelyek teremnek és
megszűnnek, ez az élet természetes velejárója. Talán, ha most harminc munkahely megszűnik, a
mostani állás szerint jó cserét fognak tudni végrehajtani, mert egy nonprofit kft.-vel
valószínűleg ezt többszörösen meghaladó munkahelyeket lehet létrehozni. Szerinte ez
amennyiben megvalósul, a város tekintetében ez egy hasznosabb konstelláció lesz, mint az
előző.
Tapodi Attila képviselő:
Reméli.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Csetényi park fejlesztési pályázatára kapott választ
elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Városgazda Zrt. gallyazási tevékenységéből származó
ágak kiosztására kapott választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja.
-----Napirendi pont----34
34.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Képviselői indítvány migrációval kapcsolatos kompenzációért
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Erről úgy nyilatkozik az SZMSZ-ük, hogy vita nélkül kell dönteniük az indítvány elfogadásáról.
Így most annyi feladata van, hogy feltegye a kérdést. Az indítványt elvileg kiosztották a
képviselő-testületi ülés indulásakor, azt mindenki elolvashatta, magáévá tehette. Az
indítványban szereplő határozati javaslattal egyetértenek-e?
Szavazás eredménye
#: 961

Száma: 17.02.23/34/0/A/KT
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Ideje: 2017 február 23 16:43
Típusa: Nyílt
Határozat #36;
Elutasítva
Minősített

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

961

Voks:
4
5
5
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
28.58
26.67
4
35.71
33.33 5
35.71
33.33
5
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

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

Száma: 2017.02.23/34/0/A/KT

82/2017. Kth.
Képviselői indítvány migrációval kapcsolatos kompenzációért
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Váradi Krisztián
képviselő indítványát, miszerint Kiskunhalas Város Önkormányzata kérjen kompenzációt a
kormánytól a migrációval összefüggő szerepvállalásáért.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Váradi Krisztián képviselő, Korvin u. 18.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy elutasításra került. Ez itt most a vége a mai napnak, ezzel az utolsó
napirendjük végére értek. Köszöni mindenkinek a mai munkáját, további szép napot kíván.

K.m.f.

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

PH.

(: Komlósné dr. Fekete Anikó :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Hunyadi Péter :)

(:Tapodi Attila:)
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