Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 24én megtartott nyílt ülésén.
Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége (Halásztelek, Szent László tér 1.).
Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Török Istvánné alpolgármester, Erdődi
Sándorné, Fekete Violetta, Dr. Fodor József, Dr. Füredi Béla, Hanfeldt István, Horváth Lajos,
Kiss Miklós, Lengyel Izabella, Sipos Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők, Baloghné dr.
Nagy Edit jegyző.
Megjelent meghívottak: Bombiczné Horváth Éva péü. irodavez. Fodor Pálné belső ellenőr,
Kristóf Jánosné könyvvizsgáló.
Igazoltan távol: Tolnai József, Kardos Zoltán képviselők.
Napirend előtt:
1./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő –
eseményeiről.
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

fontosabb

Szentgyörgyi József: Ülésünket nyílt üléssel folytatjuk.
Szeretném megköszönni Bodogán Sándornénak, hogy az elmúlt évben helytállt az óvodában,
támogatást maga mögött tudva ellátta a nyakába szakadt óvodavezetői feladatokat, nagyon
szépen köszönjük, reméljük, hogy továbbra is számíthatunk munkájára.
Bodogán Sándorné: Köszönöm szépen, köszönöm a bizalmat, igyekeztem a feladataimnak
eleget tenni, úgy a hivatallal és a dolgozókkal igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani. Az óvoda
érdekét maximálisan előtérbe helyeztem. Továbbra is igyekezni fogok a munkámmal
kapcsolatos feladataimat ellátni.
Szentgyörgyi József: Köszönjük.
Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő – fontosabb
eseményeiről.
- A költségvetés elfogadása után elkezdtük a költségvetésben elfogadott paraméterek
szerint a felújítási beruházásokat. Kivitelezési szakaszba ért a Kisgyár utca
aszfaltozása, a hét végére ígérte a kivitelező, hogy felvonul a területre.
- Komoly egyeztetések folynak a Csillag utca és környékének aszfaltozásával,
szeretnénk a pályázatnak megfelelően kialakítani az utcákat, - utca aljzatot hozunk
létre, hogy későbbiekben a felületi borításra tudjunk pályázni.
- A csapadékvíz árkok kiásásával már a Kisgyár utcáig értek az emberek, - sűrű esőzés
volt és az árkok jól működtek.
- A Nefelejcs utcánál a temető kerítése mellett egy hatalmas szemétkupac van, amit a
HATE KHT rendezni fog. A temető üzemeltetővel egyeztettünk kb. 70 m újabb
kerítés épül, - amit a pályázatában is vállalt.

2
Az aljzatkiegyenlítést sikerült elvégeztetni a kisiskolában, az épület felmérése történik.
A talajvíz-szigetelése illetve a nyílászárók cseréje szükséges ennél az épületnél. Az
ÁMK, az óvoda és a kisiskola nyílászáróinak a cseréjére közbeszerzést fogunk kiírni,
mert átlépi a bekerülési összeg a közbeszerzési értékhatárt.
- A hivatalban ÁSZ vizsgálat van folyamatban, - a csatorna-beruházás előkészítésikivitelezési- finanszírozási ellenőrzése zajlik. Az eredményről tájékoztatást fog kapni
a Képviselő-testület.
- Elkészült a Közösségi Ház épületének statikai vizsgálata, - a nagyterem fafödémes,
egyrészt vályog- tégla vegyesen, ezért nem tudjuk bővíteni felfelé. A többi
épületrészeknek jó a födémzete, pályázni tudunk rá. Erre az épületre hosszú távon
szerkezetileg nem számíthatunk.
- A liciten történő árverésen sikeres volt az önkormányzat szereplése, a tervezett 50 m
Ft helyett 40 m Ft-ért sikerült megvásárolni a Kisgyár úti épületet, ami a 4000 m2-es
területet, közel 2000 m2 irodahelyiséget tartalmaz. Ennek a felmérése előkészítés alatt
van, kb. 3 hónap múlva konkrét javaslattal fogunk előállni. Egy új városházának
alkalmas lenne ez az épület, de ez minimum 3 éves beruházást jelent, állami forrás
bevonásával.
Szentgyörgyi József: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- Képviselő-testülete jóváhagyta, és nyilvánosságra hozta a közbeszerzési tervét, - amit
majd módosítanunk kell.
- A testület megállapította a civil szervezetek támogatását - jóvá hagyta a támogatási
keretet, - mindenki ki lett értesítve, hogy mennyi támogatást kapott, a szerződések
aláírása folyamatban van.
- A testület döntött a Tököl-Halásztelki Református Egyházközséggel kapcsolatban
létrejött együttműködési megállapodásról – a szerződés részünkről aláírásra került.
- A Képviselő-testület döntött arról, hogy Incze Gábor egyéni vállalkozó kérelmére
értékesíti az 579/1 hrsz-ú ingatlanból kb. 120-130 m2 nagyságú telekingatlant. – Az
ügyvéd úrnál van előkészítés alatt, a tulajdonviszonyok rendezése miatt.
- Képviselő-testület vételi ajánlatot tett 3000,- Ft/m2 vételi áron Halásztelek 044/106
hrsz-ú, a 044/107 hrsz-ú és a 044/108 hrsz-ú ingatlanokra. A tulajdonosoknak
megküldésre került az ajánlat, eddig még nem jelentkeztek.
- A Képviselő-testület 7 fő igen, 3 fő nem, 2 fő tartózkodással nem támogatta Juhász
Zoltánné kinvezését a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Községi Könyvtár vezetőjének. Az új pályázatot
kiírtuk, a hó végén jelenik meg az Okt. Közlönyben, a kormányzati honlapon is
szerepelni fog.
- A Képviselő-testület 600 e. Ft-os önrészt vállalt a könyvtárpályázatnál. A pályázat
beadásra került.
- A testület jóváhagyott 2 m Ft-ot a Közösségi Ház a bővítésére, a határidő beadását
eltolták május 5-re.
Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, rátérnénk a napirendi
pontokra. Az egyebek között tárgyalnánk a címerhasználatot.
Hanfeldt István: Az óvodával, iskolával kapcsolatos napirendi pontot vegyük előre, Bodogán
Sándornénak el kell mennie.
Szentgyörgyi József: Rendben, akkor a 10-es és a 11-es napirenddel kezdünk és utána
sorrendben folytatjuk.
Horváth Lajos: Benyújtottunk egy interpellációt Polgármester úrhoz.
Sipos Tibor: Átadom - erről lenne szó.
Szentgyörgyi József: Elnézést de még ezt a levelet nem is láttam, 21-én érkezett. Esetleg az
egyebek között válaszolhatnék rá, megpróbálom a szünetben elolvasni.
-
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Sipos Tibor: Az SZMSZ szerint 3 nappal az ülés előtt lehet beadni interpellációt, és a
testületi ülésen kell rá válaszolni. Lehet, hogy jobb lenne átolvasni, adjunk időt rá, a
következő ülésig.
Szentgyörgyi József: Köszönöm. 10-11-es napirendi ponttal kezdünk, és utána sorrendben
megyünk tovább. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen
szavazattal elfogadta.

Napirendi pontok:
1) 2008/2009. nevelési, illetve tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok
számának meghatározása, valamint a maximális csoport és osztálylétszámtól való
eltérés engedélyezése. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2) Döntés a Tündérkert Óvoda udvari játékainak felújításáról. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
3) 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
4) A 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. (rendeletalkotás). (írásos
anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
5) Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Kristóf Jánosné könyvvizsgáló
6) A 2007. évi ellenőrzési terv végrehajtása, belső ellenőri jelentés- utóvizsgálat. (írásos
anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
7) Az SZMSZ felülvizsgálata. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
8) A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásról, valamint a
szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 16/2005.(X. 5.) rendelet módosításának
megtárgyalása. (írásos anyag)
Előterjesztő:Végváriné Nyíri Lídia biz. elnök
9) A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 17/2005.(X. 5.)
rendelet módosítása. (írásos anyag)
Előterjesztő:Végváriné Nyíri Lídia biz. elnök
10) Családi és egyéb események megrendezésének térítési díja. (rendeletalkotás) (írásos
anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
11) Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (Hrsz: 2556/1; 2556/2, 2556/3)
(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
12) A helyi civil szervezetek 2008. évi költségvetési támogatása- pályázatok elbírálása.
(írásos anyag a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető)
Előterjesztő: Erdődi Sándorné biz. elnök
13) Döntés a háziorvosok átmeneti támogatásáról. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Egyebek.
- Halásztelki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány címerhasználat iránti
kérelme.
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
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Zárt ülés:
1) A Tündérkert Óvoda Intézményvezetői pályázatának elbírálása. (írásos anyag
a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2) Gyermekjóléti pályázatok elbírálása. (írásos anyag a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthető)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
3) Szolgálati lakás biztosítása.(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az első napirendi pontunk 2008/2009. nevelési, illetve tanévben
indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számának meghatározása, valamint a
maximális csoport és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezése.
Az Oktatási Bizottság tárgyalta a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2008/2009. nevelési évben
indítható osztályok számával kapcsolatos beszámolót az Oktatási Bizottság tudomásul veszi.
Kérdés, észrevétel az óvodai csoportok indításával kapcsolatban? Mint látjuk 101 fő
jelentkezett óvodába, ténylegesen a felét tudjuk felvenni. Több éve látjuk azt, hogy
folyamatosan nő a gyerekek száma, és várható beiratkozás még a nyár folyamán is, ezért én
már jeleztem, hogy két csoport elhelyezésére kellene kapacitást biztosítanunk. Jeleztem a
Képviselő-testületnek, hogy a kisiskola átépítésében látom megoldhatónak, az ÁMK keretből
bizonyos felújításokat elő tudunk készíteni. Egy alapító okirat módosításra, funkcióváltásra
Képviselő-testületi döntést fog igényelni. Ennek az előkészítése folyamatban van. Mivel az
Önkormányzatnak meg kell oldani az óvoda biztosítását, arra készülünk, hogy ezt meg is
tegyük.
Sipos Tibor: Amit mondani szeretnék kicsit kapcsolódik az interpellációmhoz, - az általános
tájékoztatása a testületnek. Olyan információkat hallunk, ami a testület előtt nem igazából
hangzott el, viszont a nyilvánosság előtt már elhangzott. A sorrendiség nincs rendben, előbb a
testületnek kellene megtárgyalni, amit jóváhagy és utána mehetne a nyilvánosság elé. A
testületi határozat birtokában lehetne előbbre lépni, több témában van ilyen problémám.
Szentgyörgyi József: Köszönöm, - a probléma a létszám miatt adódik, amit meg kell oldani,
ezért tettem javaslatot a megoldásra. Valóban a Képviselő-testület ebben a formában még nem
tárgyalta, mert ezek az anyagok még nincsenek előkészítve, megoldási alternatívákat vetettem
fel, a Pénzügyi Bizottságon kb. másfél hónappal ezelőtt felvetésként tárgyaltuk. Az előző
testületi ülésen arról beszéltünk, hogy értékesítjük az óvodának az egy részét, de az
osztálylétszámok növekedése miatt nem megoldható az épület kiürítése. Látjuk, hogy nem
zsúfolható tovább a meglévő óvoda, ilyen rövid idő alatt az ingatlanállományunkat végig
nézve más megoldás nem nagyon van. Teljes egészében elfogadom, és értem a Képviselő
úrnak a kritikáját, de a létszám drasztikus növekedése felgyorsította az eseményeket. Tavaly
15 fővel volt több a gyermek, amit létszámmódosítással meg lehetett oldani, de két teljes
csoportot már nem lehet betuszkolni a meglévő óvodába.
Horváth Lajos: Csatlakoznék Sipos úr felvetéséhez, mert a testület nem tárgyalta az
óvodabővítést. Nem egy háromhetes problémáról van szó, már tavaly is észleltük és több évre

5
visszavezethető, hogy növekszik a gyereklétszám. Lett volna egy évünk arra, hogy valamilyen
döntést hozzunk ez ügyen.
Sipos Tibor: Polgármester úr többször nyilatkozik ez ügyben és nem teljesen a tények
ismeretében. Egyszer azt nyilatkozza, hogy szükségünk van a kisiskola termeire, mert jelenleg
is használjuk a területet, a Halásztelki Hírmondóban pedig megjelent, hogy ki tudjuk üríteni a
termeket. Nem érzek összhangot a naponkénti nyilatkozatok között. Ennyire ellentmondóan
beszélni ugyanerről, azt nagyon nagy hibának tartom.
Szentgyörgyi József: Köszönöm. Kérdezem, akkor az óvodai létszámmal kapcsolatban vane észrevétel?
Bodogán Sándorné: Arra szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a
jelentkezők névsorát és a védőnői hálózatban nyilvántartott 3 éves korú gyermekeket, akik
Halásztelken laknak összevetettük, és 45 családot találtunk, aki nem is jelentkezett, - úgy
gondolom, hogy várható még jelentkezés.
Szentgyörgyi József: Menjünk sorrendben, először az iskolai osztályok számát szavazzuk
meg. Az Oktatási Bizottság megtárgyalta: Az oktatási bizottság elfogadja, és a testületnek
elfogadásra javasolja a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2008/2009. évben indítható
osztályok számát. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő
igen, 1 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
30/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a 2008/2009. évben
indítható osztályok számát a következők szerint határozza meg:
Az általános iskola első évfolyamán 2 osztály indítható, a második évfolyamon 3 osztály
indítható, a harmadik évfolyamon 3 osztály indítható, a negyedik évfolyamon 2 osztály
indítható, az ötödik évfolyamon 2 osztály indítható, a hatodik évfolyamon 2 osztály indítható,
a hetedik évfolyamon 3 osztály indítható, a nyolcadik évfolyamon 2 osztály indítható,
összesen az általános iskolában 19 osztály indítható.
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 1 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József Polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Az Oktatási Bizottság tárgyalta: A Halásztelki Tündérkert Óvoda
2008/2009. nevelési évben indítható csoportok számával kapcsolatos beszámolót az Oktatási
Bizottság tudomásul veszi.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
31/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2008/2009. nevelési évben indítható
csoportjainak számát 10 csoportban határozza meg.
Szavazás eredménye: 12 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József Polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2. napirendi pontunk - döntés a Tündérkert Óvoda udvari játékainak
felújításáról.
Erdődi Sándorné: A bizottság a 2007. évi pénzmaradvány terhére javasolja a testületnek,
hogy 3,5 m Ft-ot biztosítson a Halásztelki Tündérkert Óvoda játszótéri eszközeinek javítására,
pótlására az ellenőrzési jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok megszüntetésére.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és
az alábbi határozatot hozza:
32/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Halásztelki Tündérkert Óvoda játszótéri eszközeinek javítására, pótlására az ellenőrzési
jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok megszüntetésére 3,5 m Ft-ot biztosít a Képviselőtestület a 2007. évi pénzmaradvány terhére.
Szavazás eredménye: 12 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József Polgármester
Határidő: azonnal
Végváriné Nyíri Lídia: A 12. napirendi pontot a gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolót vegyük előbbre, hogy a kolleganő ne várjon.
Szentgyörgyi József: Rendben.

Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: Akkor a 3. napirendi pontunk a 2007. évi gyermekvédelmi
tevékenységről szóló beszámoló következik.
Végváriné Nyíri Lídia: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Aki elfogadja a 2007.
évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
33/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2007. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Szavazás eredménye: 12 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József Polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 4-5.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a 2007. évi költségvetés teljesítéséről
szóló beszámoló.
A 2007. évben nem úgy teljesültek az adóbevételek, ahogyan terveztük, és nem úgy alakultak
az ingatlan-bevételeink, ahogyan terveztük. Látjuk, hogy mindhárom intézmény elég
szigorúan gazdálkodott, ennek köszönhetően a kiadásaink is szinten tudtak maradni, - így
pluszosan tudtuk zárni az elmúlt évet. 9 m Ft-tal tudjuk növelni a tartalék összegét, tehát lesz
mozgástere a Képviselő-testületnek fejlesztések előkészítésére, lebonyolítására, vagy a
fejlesztések további kiegészítésére.
Erdődi Sándorné: Több zárszámadást láttam, de ilyen kellően előkészítve, melléklettel
ellátva még nem láttam, talán ez annak tudható be, hogy könyvvizsgálói jelentést is kellett
készíteni. A Pénzügyi bizottság is tárgyalta, és a 2007. évi költségvetési zárszámadását
elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Horváth Lajos: A 4. sz. mellékletben az egyéb számtech. programok karbantartásánál miből adódik ez az összeg? A másik kérdésem, hogy a gyalogátkelőhelyek kialakításánál a 6
m Ft miből adódik?
Szentgyörgyi József: A gyalogátkelőhelyek kialakítása – ez egy 2006-ban elindított
beruházás, ami 2007-ben zajlott, de nem vettük át a beruházást, ezért megjelenik a 2007. évi
előirányzatban maradványként, - nem fizettük ki a számlát, azért megjelenik a 2008. évi
áthozatalban is, mert az idén tavasszal fizettük ki.
Bombiczné Horváth Éva: A teljesítés 0.
4. sz. melléklet 552192-esnél - egy új rendelet jelent meg az építésüggyel kapcsolatban, hogy
a befolyt építési bírságoknak egy részét a I. fokon eljáró építéshatóságnak kell visszaadni,
meg van, hogy abból miket vásárolhatnak, - a műszaki iroda szoftvereket vásárolt.
Szentgyörgyi József: Aki egyetért a 2007. évi zárszámadással, kérem, jelezze! Megállapítom,
hogy a testület 11 fő igen, 1 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
rendeletet alkotja:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. (IV. 25.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
Szentgyörgyi József: Több szempontból örülünk annak, hogy elkészült a könyvvizsgálói
jelentés.
Kristóf Jánosné: Nagyon örülök, hogy az első könyvvizsgálója én lehetek Halászteleknek. A
könyvvizsgálói jelentés része a zárszámadásnak, mivel ennek megfelelően kell elkészíteni a
zárszámadást. Amit elmondanék, hogy nem gondoltam, hogy ilyen szépen összeszedett,
mindennel megegyező előterjesztést kapunk, mert a könyvvizsgáló nem azzal tölti az időt,
hogy a hibákat javítatja, hanem a számok mögé néz. Minden könyvvizsgáló azt nézi, hogy a
valós adatok mögött milyen gazdasági események zajlanak. A Képviselő-testületi döntések is
körültekintőek, alaposak és megfelelőek voltak. Az az általános a településeknél, hogy
vagyonvesztés történik, ezen a településen, mintegy 300 m Ft-os vagyonnövekedés történt.
Egy kicsit soknak találom a kintlévőséget. Azon a területen kellene javítani, hogy a
kintlévőségek beszedése megtörténjen. Az az intézkedés, amely elkezdődött a
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vagyonkataszterrel kapcsolatosan az elismerendő, és ha így folytatja, akkor egy szép várossá
fog nőni Halásztelek. Amennyiben kérdésük lenne, szívesen válaszolok.
Szentgyörgyi József: Köszönjük.

Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2007. évi ellenőrzési terv végrehajtása, belső ellenőri jelentésutóvizsgálat.
Baloghné dr. Nagy Edit: A belső ellenőrzésről szóló kormányrendeletnek megfelelően a
belső ellenőrnek a jelentését el kell készítenie az előző évről, amelyet a Képviselő-testületnek
meg kell tárgyalnia.
Erdődi Sándorné: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ez a belső ellenőrzési jelentés
tartalmilag és formailag is egészen más, mint korábban volt. Úgy látom, hogy nem csak
megállapítások szerepelnek a jelentésben, hanem kapunk útmutatás is arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehet a felmerült problémákat megoldani. A jelentés olyan formában készült el, ahogy
a bizottság korábban kérte, - köszönjük. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2007.
évi belső ellenőrzésekről szóló jelentést.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a belső ellenőrzési jelentéshez?
Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
34/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2007. évi belső
ellenőrzésekről szóló jelentést.
Szavazás eredménye: 12 fő igen
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk az SZMSZ felülvizsgálata.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság az alábbi kiegészítésekkel elfogadja, illetve a
testületnek elfogadásra javasolja a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet. a.) A Rendelet 58. §-a a következőképpen
változik: „A települési képviselők névsorát a 7. sz. függelék tartalmazza, és a 2. sz. melléklet
hatályon kívül helyezésre kerül.” b.) Az 1. sz. Függelék – a Polgármester Hivatal ügyrendje
8. pontjának a felsorolása az alábbival egészül ki:
„- a település kisebbségi önkormányzatok részére biztosítja a testületi működésük feltételeit:
- a testületi működéshez igazodó helyiséghasználatot, a testületi működéshez igazodó postai
kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását.”
c.) A Polgármesteri Hivatal munkarendjénél a péntek 8-12 órára módosul.
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Szentgyörgyi József: A mai nap folyamán egyeztetés történt a munkarenddel kapcsolatban a
dolgozókkal. Jeleztem a dolgozóknak, hogy a Képviselő-testület a lakossági visszajelzés
alapján szeretné, hogy ha hosszabb nyitva tartás lenne. Két alternatíva hangzott el – a szerda
hosszabbítása, illetve a péntek hosszabbítása. A Képviselő-testület szerdán szerette volna
meghosszabbítani az ügyfélfogadást, - az egyeztetéskor több kifogás érkezett a dolgozók
részéről. A 10 órás ügyfélfogadási idő jelentősen leterheli a dolgozókat. Közös munkarend
javaslatot sikerült elfogadnunk, amely annyiban változik az előterjesztéstől, hogy szerdán
16.30 maradna, csütörtökön 15.30-ig tartana a munkaidő, pénteken viszont 8-14 óráig lenne
folyamatosan nyitva a hivatal – étkezési szünet nélkül. Kérném a Képviselő-testület belátását
ebben a kérdésben, hiszen a testület szándéka, és célja az eredeti elképzelés szerint teljesül. A
pénteki napon tapasztaltak alapján nagyobb az ügyfélforgalom.
Hanfeldt István: Mennyi a törvényes munkaidő?
Szentgyörgyi József: 40 óra.
Hanfeldt István: Nem kellene ebben a pontban az étkezési szünetet rögzíteni?
Szentgyörgyi József: Mivel a péntek eltér a többi naptól, akkor igen.
Hanfeldt István: A többi napokon is rögzíteni kellene az ebédidőt, mert ha a dolgozó étkezik,
akkor nem zavarhatja az ügyfél – az SZMSZ-ünkben nincs rögzítve sehol.
Horváth Lajos: Csatakoznék Hanfeldt István úrhoz, mivel ügyfélfogadásról van szó, ki is
kell mindenhol hirdetni az ebédidőt. Nem értek egyet ezzel a módosítással, mert az elsődleges
célunk az lett volna, hogy megnöveljük az ügyfélfogadást, ez a változás visszahelyezi
majdnem a régit. A 16.30-as és a 15.30-as munkavégzés szerintem nem jó, pénteken olyan
mindegy, hogy 12 vagy 14 órakor van vége a munkaidőnek. Azt javaslom, hogy a keddszerda-csütörtökbe próbáljuk meg elbújtatni a munkaidőt, hogy ne 18 óráig legyen. A
számítógépen történő munkavégzésnél a jogszabály úgy tudom, hogy óránként 10 perc
pihenést ír elő. Az újabb javaslat szerintem nem megfelelő, javaslatom, hogy meg kellene
újból a dolgozókkal beszélni a munkarend-változást.
Sipos Tibor: A javaslatom miatt több kifogás merült fel a dolgozók részéről. Akkor én azt
kértem, hogy legyen egy újabb megbeszélés, amire nagyon szívesen elmennék, - egyeztetni a
különböző érdekeket. Ez nem történt meg, mint előterjesztő nem lett volna hátrány, ha jelen
lettem volna az egyeztetésen. Az adóügytől kaptam egy kimutatást egy hónapra vonatkozóan,
hogy melyik időpontban jönnek szívesebben az emberek. Jó lenne, ha Horváth Gyuláék - a
műszaki iroda is készítene egy ilyen kimutatást. Nem kell most a munkarendet azonnal
megállapítani, körültekintőbben kellene megcsinálni. A lakosságot is bele kellene vonni, és
úgy meghatározni a munkaidőt, hogy a dolgozóknak is jó legyen. Olyan nincs, hogy
mindenkinek jó, de valamilyen egészséges kompromisszumra kellene törekedni. A magam
részéről nem tudom elfogadni, a megszületett módosítást, javasolnám átdolgozását, a lakosság
megkérdezését is.
Dr. Fodor József: Elég sokat mozgok különböző intézményekben, a lakosságnak arra volna
igénye, hogy éjjel-nappal rendelkezésükre álljon a hivatal. A lakosok rugalmas munkakörben
dolgoznak, mert még 9.30 órakor is rengeteg autó közlekedik Halásztelken. A délutáni tovább
nyitva tartást nem tartanám logikusnak, inkább hamarabb kellene kezdődnie a munkaidőnek,
mert inkább reggel tudnak a dolgozók elintézni valamit. Halásztelekre 18 óra előtt kijutni nem
lehet a nagy forgalom miatt. Én a reggeli kezdésnek vagyok a híve.
Török Istvánné: Én nagyon jónak tartom azt, hogy pénteken 14 óráig legyen nyitva a hivatal,
mert ahogy a szomszédból látom sok ügyfél keresi fel a hivatalt még 12 óra után is.
Baloghné dr. Nagy Edit: Képviselő-testületi hatáskör, hogy meghatározza a munkarendet,
szeretném kérni a testületet, hogy vagy arról döntsön, hogy a hivatali munkarendet nem
változtatja meg egy jó ideig, vagy pedig döntsön a munkarendről. A hivatalban feszültséget
teremt ez az állapot, eltérőek a vélemények. Polgármester úrral a saját javaslatunkat
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beterjesztettük a Képviselő-testület elé, erről most dönthet a testület, de ne tárgyaljuk még
hónapokon keresztül, és ne tárgyaltassuk bent a hivatalban a dolgozókkal.
Szentgyörgyi József: A javaslatom az, hogy szavazzunk az SZMSZ módosításáról az
Ügyrendi Bizottság által elfogadottakról az 5. § kivételével. Azért azt elmondanám, hogy 30
emberrel leültünk ma tárgyalni, megpróbáltuk a Képviselő-testület véleményét átvinni, elérni
a módosításokat, - nem hiszem, hogy népszerűek voltunk. Mi tettünk egy lépést az irányba,
amit a testület elvár tőlünk, ráerőltettük a hivatali dolgozókra a testület elképzelését. Azt
kérem a testülettől, hogy szavazzunk második lépcsőben a munkarendről is, amennyiben nem
kap többséget a javaslat, akkor értelemszerűen életben marad a régi munkarend, amíg nem
lesz egy újabb javaslat ill. megállapodás. Aki elfogadja a bizottság javaslatát az SZMSZ
módosítással kapcsolatban, a munkarend kivételével, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
HALÁSZTELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2008. (IV.25.) rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2007. (V. 4.) rendeletének módosításáról

Szentgyörgyi József: Felolvasnám a munkarenddel kapcsolatos javaslatot: Hétfőn 8-18 –ig,
Kedden 8-16-ig, Szerdán 8-16.30-ig, csütörtökön 8-15.30-ig, pénteken 8-14-ig – az ebédidő
12-12.30-ig tart - péntek kivételével. Amennyiben nem kap többséget, akkor folytatjuk majd a
tárgyalásokat. A reggeli ½ órák átmennek péntekre. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 6 fő igen, 3 fő tartózkodik, 3 fő nem szavazattal nem fogadta el
a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
35/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 fő igen, 3 fő nem, 3 fő
tartózkodás szavazattal nem fogadja el az SZMSZ 1. számú függelékében a Polgármesteri
Hivatal ügyrendje III. pontjának a hivatalai munkarend változtatási javaslatát.
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: A Képviselő-testület nem fogadta el a módosítást, így az eredeti
munkarend érvényben marad.
SZÜNET
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Napirend 8.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a pénzben és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról
szóló 16/2005.(X. 5.) rendelet módosításának megtárgyalása.
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság elfogadja és a testületnek elfogadásra javasolja
a 16/2005. (X.5.) a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásról,
valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról és a 17/2005. (X.5.) a gyermekvédelmi és
szociális személyes gondoskodásról szóló rendeletek módosításait az előterjesztés szerint –
azzal, hogy a 16/2005. (X. 5.) rendelet 6. § (1) bekezdés második sora egészüljön ki „és
felsőfokú” kifejezéssel.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a Szociális
Bizottság kiegészítésével - a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 16/2005. (X.5.) rendelet
módosítását.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel fogadjuk el a bizottságok
javaslatait, - aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:

Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2008. (IV. 25.) rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásról, valamint a
szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 16/2005. (X. 5.) rendelet módosításáról

Napirend 9.) pontja:
Szentgyörgyi József: A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló
17/2005.(X. 5.) rendelet módosítása következik.
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Füredi Béla: A bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a
gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 17/2005.(X.5.) rendelet
módosítását az előterjesztés szerint.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a bizottságok javaslatait, kérem, jelezze! Megállapítom,
hogy a testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2008. (IV. 25.) rendelete
a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 17/2005. (X. 5.)
rendelet módosításáról
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Napirend 10.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a családi és egyéb események
megrendezésének térítési díja.
Dr. Füredi Béla: A családi és egyéb események megrendezésének térítési díjáról szóló
rendelet-tervezetet a bizottság 2 fő igen, 2 fő nem szavazattal nem fogadta.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság javaslatát szeretném elmondani, - a bizottság
javasolja a testületnek elfogadni Halásztelek Nagyközség Önkormányzata a családi és egyéb
események megrendezésének térítési díjáról szóló rendelet-tervezetét, azzal, hogy az 1. sz.
melléklet 4. pontja „külső” kifejezéssel kerüljön pontosításra.
Horváth Lajos: Több probléma is felmerült a rendelet-tervezettel kapcsolatosan, több
változtatási javaslat is volt az Ügyrendi Bizottság ülésén, és arra született meg a 2 fő igen, 2
fő nem szavazat. Én az 1. sz. mellékletben szereplő összeget sokallom. Felvetődött az is, hogy
a dolgozók munkaidejével a házasságkötések megtartásánál problémák adódtak.
Dr. Füredi Béla: Én csak a döntést ismertettem, nem gondolom, hogy azt a hosszú vitát, amit
ott lefolytattunk, azt nekem ismertetnem kellene.
Horváth Lajos: Szerintem nem mindegy, hogy miért szavazott így a bizottság.
Kiss Miklós: Egyetértek Dr. Füredi Béla képviselő úrral a műhelymunka a bizottságokra
tartozik. Ismerjük a Pénzügyi Bizottság döntését is, nem látom értelmét a további vitának.
Sipos Tibor: Szerintem szavazzunk!
Baloghné dr. Nagy Edit: Tavaly még két anyakönyvvezető volt, az ő javaslatukra készítettük
el ezt a rendelet-tervezetet. Most már egy anyakönyvvezetőnk lesz, ennek a rendeletnek
létjogosultsága van, több kastélybeli esküvő van és lesz is. Ezt a munkát egy
anyakönyvvezető nem fogja tudni ellátni. Más önkormányzatoknál is kérnek térítést, ez az
összeg fedezhetné az anyakönyvvezető túlmunkáját is. Javaslom a rendelet elfogadását.
Lengyel Izabella: A rendelet utolsó mondatában az szerepel, hogy 2008. ápr. 1-jén lép
hatályba.
Szentgyörgyi József: Igen, erre lenne módosítási javaslatom.
Lengyel Izabella: Annyit szeretnék még elmondani, hogy amennyiben hatályba lép a
rendelet, az az előtte bejelentkezettekre ne vonatkozzon.
Szentgyörgyi József: Az én javaslatom, hogy június 1-jével létjen a rendelet hatályba, ezen
okokból, amelyet Képviselő Asszony felvetett.
Összegzem, hatályba lépés június 1., a Pénzügyi Bizottság kiegészítette, hogy 1. sz. melléklet
4. pontja „külső” kifejezéssel kerüljön pontosításra, az Ügyrendi Bizottságon elhangzott, hogy
a 3. § utolsó bekezdéséből a %-os arányok kerüljenek kivételre a 60 % és a 40 %. Akkor most
így módosult a javaslat, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő
igen, 1 fő nem, 2 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet
alkotja:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2008. (IV. 25.) rendelete
a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjáról
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Napirend 11.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk döntés az önkormányzati ingatlanok
értékesítéséről (Hrsz: 2556/1; 2556/2, 2556/3)
Ez egy visszahozott döntés a Képviselő-testület 62/2007. (V. 3.) határozatában már döntött
ezen területek értékesítéséről. A Hold utcai 3 ingatlanról van szó, - az árverésen nem jelent
meg senki, és nem is érdeklődtek a telkek után, egészen az elmúlt 1 hónapig, amikor a
Református Egyház jelezte vételi szándékát. Ezt a vételi szándékot támogatom, de a
vagyonrendeletünk szerint licites értékesítést kell tartanunk. Az újabb kiírás módosítása, hogy
a kikiáltási ár 70 %-ig lefelé is módosulhat az ár. Ehhez kérem, a testület hozzájárulását.
Végváriné Nyíri Lídia: A határozatot úgy tudom elfogadni, hogy a határozati javaslatból az
utolsó mondatot kihagyjuk, mert így egyértelmű, hogy annak adjuk el, aki meg akarta venni.
Szentgyörgyi József: Nem, mert bárki részt vehet a liciten, az árlejtés azért van, hogy el
tudjuk adni az ingatlant. Amennyiben valaki többet ad érte, akkor az el fogja vinni, de most
áll az ingatlanunk és nem tudunk vele mit kezdeni.
Sipos Tibor: Amennyiben valaki a három telekből egy telekre többet ígér, mint a Református
Egyház, akkor mi az eljárás?
Szentgyörgyi József: Telkenként történik a licit, arra figyelünk, hogy nehogy köztes telket
vegyen meg más vevő. Nekünk egy a fontos, hogy adjuk el az ingatlanokat. 21 m Ft-nál
lejjebb nem akarjuk vinni az árat, azért van benne a határozati javaslatban a 70 %.
Név szerinti szavazás következik:
Baloghné dr. Nagy Edit: Szentgyörgyi József: igen, Török Istvánné: igen, Erdődi Sándorné:
igen, Fekete Violetta: igen, Dr. Fodor József: igen, Dr. Füredi Béla: igen, Hanfeldt István:
igen, Horváth Lajos: igen, Kiss Miklós: igen, Lengyel Izabella: igen, Sipos Tibor:
tartózkodom, Végváriné Nyíri Lídia: tartózkodom.
Szentgyörgyi József: Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 2 fő tartózkodott szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
36/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással úgy
döntött, hogy Halásztelek Hold u. 2556/1. hrsz-ú 881 m2 nagyságú, a 2556/2. hrsz-ú 798 m2
nagyságú, a 2556/3. hrsz-ú 779 m2 nagyságú ingatlanokat nyílt pályázat útján értékesíti egyenként 10 m Ft-os kikiáltási áron azzal, hogy az adásvételi szerződés a legmagasabb
összegű ajánlatot tevővel köthető meg, aki az ingatlan vételárát az árveréstől számított 30
napon belül egyösszegben kifizeti.
Az ingatlan árverésen az árlejtés a kikiáltási ár legfeljebb 70 %-áig megengedett.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő tartózkodott
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Napirend 12.) pontja:
Szentgyörgyi József: A helyi civil szervezetek 2008. évi költségvetési támogatása pályázatok elbírálása következik.

14
Erdődi Sándorné: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság a
következő határozati javaslatot hozta: A Csepel-sziget Stúdió Egyesület részére: 120.000,- Ft
analitikai kutatásra
Halásztelki Karate Klub részére: 200.000,- Ft versenyekre, edzőtáborokra, tagsági díjakra.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére: 200.000,- Ft, melyet a bizottság javasol
céltartalékba tenni pályázati önrészre történő felhasználásra.
Garabonciás Egyesület részére: 400.000,- Ft népviseleti ruhákra, cipőkre, csizmákra,
működésre.
Szentgyörgyi József: Könnyű dolgom van, az Oktatási Bizottságnak is ez a javaslata.
Amennyiben nincs kérdés, szavazzunk!
Csepel-sziget Stúdió Egyesület részére: 120.000,- Ft - analitikai kutatásra, aki ezzel
egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot (a.)
Szentgyörgyi József: Halásztelki Karate Klub részére: 200.000,- Ft versenyekre,
edzőtáborokra, tagsági díjakra. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot (b.)
Szentgyörgyi József: Garabonciás Egyesület részére: 400.000,- Ft népviseleti ruhákra,
cipőkre, csizmákra, működésre. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot (c.).
Szentgyörgyi József: A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére: 200.000,- Ft, melyet a
bizottság javasol céltartalékba tenni pályázati önrészre történő felhasználásra. Aki ezzel
egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen, 1 fő tartózkodott
szavazattal elfogadta a javaslatot (d.) és az alábbi határozatot hozza:
37/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának
szervezeteket az alábbi támogatásban részesíti:

Képviselő-testülete

a

civil

a.) A Csepel-sziget Stúdió Egyesület részére:
- analitikai kutatásra
Szavazás eredménye: 12 fő igen

120.000,- Ft

b.) Halásztelki Karate Klub részére:
- versenyekre, edzőtáborokra, tagsági díjakra
Szavazás eredménye: 12 fő igen

200.000,- Ft

c.) Garabonciás Egyesület részére:
- népviseleti ruhákra, cipőkre, csizmákra, működésre
Szavazás eredménye:11 fő igen, 1 nem

400.000,- Ft

és

d.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére:
200.000,- Ft, melyet
a bizottság javasol céltartalékba tenni pályázati önrészre történő felhasználásra.
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 1 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

egyéb
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Napirend 13.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk döntés a háziorvosok átmeneti
támogatásáról. A vizitdíj megszűnésének kompenzálására javaslatot tettem, hogy a három
háziorvosunk számára, egyszeri támogatásként - működésre biztosítsunk 200 e. Ft-ot. A
költségvetésbe a szociális egészségnapra elkülönített keretből javaslom biztosítani.
Végváriné Nyíri Lídia: A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a 200-200 e. Ft
támogatást a három háziorvos részére. Azt szeretném mondani, hogy nem az idei keretünk
terhére, hanem a tavalyi 3 m Ft maradvány terhére, amely bekerült a tartalékalapba, - abból
szeretnénk biztosítani.
Szentgyörgyi József: A mostani költségvetésbn elfogadott keretből tudjuk csak biztosítani, és
amennyiben a bizottságnak hiánya lesz, akkor kiegészítjük a tartalékkeretből, de most csak a
meglévő keretből tudjuk biztosítani az összeget.
Sipos Tibor: A népszavazás nem erről szólt, - és nem tudom, hogy formailag hogyan történne
a pénzátutalás?
Szentgyörgyi József: Támogatási szerződést kötünk, és támogatásként kapják meg.
Sipos Tibor: Bevételük keletkezik, - ez után adózniuk kell! Szerintem, esetleg a
villanyszámlájukat fizessük ki.
Szentgyörgyi József: Átbeszéltük, a villanyszámla kifizetése is ugyanolyan támogatásnak
minősül. Aki egyetért azzal, hogy a 3 háziorvosunk számára, egyenként 200 e. Ft. egyszeri
támogatást működésre biztosítsunk, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 6 fő igen, 4
fő tartózkodott. (2 fő érintett nem szavazott) szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
38/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a megszűnt vizitdíj
kompenzációjaként Dr. Fodor József, Dr. Füredi Béla, Dr. Kuczerova Sznezsana vállalkozó
háziorvosok részére - személyenként egyszeri 200.000,- Ft támogatást biztosít az orvosi
praxis működtetési költségeire, az egészségnapra betervezett keretből.
Szavazás eredménye: 6 fő igen, 4 fő tartózkodott (2 fő érintett nem szavazott)
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek napirend:
Szentgyörgyi József: A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány elnöke engedélyt
kért arra, hogy névjegykártyáján Halásztelek címerét használhassa.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja,
hogy a Halásztelki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány a névjegykártyáikon a
Halásztelek címer szerepelhessen.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben ninc, szavazzunk,
aki egyetért a címerhasználattal, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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39/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Halásztelki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Közalapítvány a névjegykártyáikon Halásztelek címerét használja.
Szavazás eredménye: 12 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József Polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Kaptunk még egy anyagot, Sallai Gyuláné kérelmét, amely 340 e. Ft
biztosításról szól, - testvérvárosi kapcsolatra. Az Oktatási Bizottság nem támogatja.
Szentgyörgyi József: Május 1-jével kapcsolatban a programot mindenki megkapta. Kérdés,
észrevétel ezzel kapcsolatban?
Végváriné Nyíri Lídia: Akkor közösen főz a testület?
Szentgyörgyi József: Főzünk, - megpróbálok egy sátra megoldani erre a célra. Kérem a
Képviselőket, hogy a rendezvényen a lehetőségükhöz képest vegyenek részt.
Köszönöm szépen jelenlétüket, a mai testületi ülésünket bezárom.
20.55
Kmf.
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:

Lengyel Izabella
képviselő

Végváriné Nyíri Lídia
képviselő

