Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 12-én,
18.00 órakor 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, Dr. Fodor József, Dr. Füredi Béla, Hanfeldt István, Horváth Lajos, Kardos Zoltán,
Kiss Miklós, Lengyel Izabella, Sipos Tibor, Tolnai József, Végváriné Nyíri Lídia képviselők,
Baloghné dr. Nagy Edit jegyző.

Igazoltan távol: Fekete Violetta képviselő.

Megjelent meghívottak: Schvarzenberger Györgyné mb. péü. irodavez. Acélvári Attila
műszaki irodavez. Juhász Zoltánné igazgató, Urbán Miklósné óvodavez. Urbán Miklós ügyez.
ig. Fodor Pálné belső ellenőr, Szarvas Tibor ARIES Kft. ügyvez., Hajas Tibor tűzoltópar.

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: Sok szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, vendégeinket.
Fekete Violetta beteg, Tolnai úr, a Doktor urak jelezték, hogy késni fognak. A mai testületi
ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőt kérnék - Sipos Tibor és Kiss Miklós képviselők jelentkeznek. Aki el tudja fogadni a
hitelesítők személyét, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen szavazattal
elfogadja a jelentkező hitelesítőket.
Az Oktatási Bizottság kifogásokat támasztott a 6. napirendi ponttal kapcsolatban a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről szóló rendelet-módosítással
kapcsolatosan, - ezért szeretném levenni a napirendről, következő testületi ülésre
visszahozzuk. (Dr. Fodor József képviselő megérkezett.) Ezen kívül két napirendi pont
felvételét javaslom, amit az egyebek között szeretnék előterjeszteni. Az egyik, amiről már
tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy egy családgondozónk felmondott, – Erdei Krisztina
- mert elköltözött, és 2.5 órát kellett volna neki utaznia naponta. Ennek az állásnak a
betöltésére ugyan azt a pályázatot szeretném kiírni, mint korábban. A másik napirendi pont,
amit az Oktatási Bizottság már megtárgyalt – az oktatási intézményeinkbe történő beiratkozás
napjának meghatározása.
Kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Aki az elhangzottak alapján a
módosított napirendi pontokat el tudja fogadni, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
11 fő igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat és annak sorrendjét.
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Napirendi pontok:
1) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (XI.7.) rendeletének módosítása.
(írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
2) Az
Önkormányzat
és
Intézményei
2009.
évi
költségvetésének
megtárgyalása.(rendeletalkotás) (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (Szigetszentmiklós) támogatási
kérelme. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
3) Ivóvíz szolgáltatás díjának megállapítása - a 2/2007.(I.31.) rendelet módosítása.
(írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
4) A 28/2007. (XII.14.) számú luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
(írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
5) Javaslat a közterület-használat rendjéről szóló 22/2006. (VI. 28.) Önkormányzati
rendelet módosítására. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
6) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelménye,
kiemelt célok meghatározása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
7) Halásztelek Város helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálattal egybekötött 2008.
évi beszámolójának elfogadása.(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
8) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi
költségvetésének jóváhagyása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
9) A Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
10) Tököl településrendezési terv módosításának véleményezése. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
11) A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás módosított társulási
megállapodásának elfogadása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
12) A Halásztelki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési közalapítvány megszűnése. (írásos
anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
13) Tájékoztatás új többcélú intézmény egységes óvoda-bölcsőde létrehozásáról.(írásos
anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
14) Tájékoztatás a szelektív hulladékgazdálkodási rendszer működéséről, fenntartásáról
2009. évre vonatkozóan. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Egyebek.
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1. Családgondozói álláspályázat. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2. Tanköteles korú gyermekek óvodai illetve iskolai beiratkozási időpontjának
meghatározása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Zárt ülés:

1. Köztemetőben sírhely megváltási díj megfizetése alóli kérelem.(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József: Napirend előtt - beszámoló a két testületi ülés közötti időszak –
önkormányzatunkat érintő – fontosabb eseményeiről.
- A januárt a költségvetés előkészítésével kezdtük meg, a költségvetést 2 ütemben
tárgyaltuk. A Pénzügyi Bizottság kérése volt, hogy legyen egy első körös
megbeszélés, legyen 3 hetük a Képviselő-társaimnak, hogy a megfogalmazott
kéréseiket formába öntsék. Több információ érkezett be a hivatalba, ezeket
igyekeztünk beilleszteni a költségvetésbe.
- A testület döntött az orvosi ügyeleti ellátás szerződésének meghosszabbításáról, a
szerződés aláírásra került. A szigetszentmiklósi és a szigethalmi polgármesterekkel
egy megbeszélés volt az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban. A környező
településeknél OEP finanszírozásból sikerül megoldani az ügyeleti ellátását,
Halásztelek viszont a kevesebb lakosságszám miatt előző évben havi 1 m Ft-tal
egészítette ki az OEP finanszírozást. Ebben az évben 833 e. Ft-tal egészítjük ki az
ügyeleti ellátás finanszírozását.
Szigetszentmiklóson túlzsúfolt az ügyeleti ellátás, és azt kértem a polgármester úrtól,
hogy tudunk-e ügyeleti körzetet átcsoportosítani, így 3-5 e. ember átkerülne
Halásztelek körzetébe. Van olyan rész, amelyek a mi ügyeletünkhöz közelebb van, pl.
Lakihegy térsége. Szigetszentmiklósnak ez nem jelentene többletkiadást, mert a
lakosságszám Lakihegy nélkül is elegendő az OEP finanszírozáshoz. Így csökkenne
Halásztelek ügyeleti hozzájárulása. A polgármester úr nyitott volt ebben a kérdésben,
további egyeztetés szükséges DR. GON-nal, aki ellátja az ügyeletet. Fáki úr azzal állt
elő, hogy miért nem kistérségi szinten oldjuk meg az ügyeleti ellátást, érdemes lenne
egy központi ügyeletet létrehozni, ahol 2-3 orvos van egyidejűleg jelen.
Szigetszentmiklósi polgármester úr ettől elzárkózott, jobban szeretné, ha egyéni
megoldás maradna az orvosi ügyelet ellátására. További egyeztetés után meglátjuk
hogyan alakul az ügyelet kérdése.
- Elindult a tervezői közbeszerzés, aláírtuk a kiviteli tervekre vonatkozó szerződést az
iskolára vonatkozóan. A tervek elkészülte után tudjuk elindítani a közbeszerzést az
iskolai beruházásra vonatkozóan.
- Lefolyattuk az élelmiszer közbeszerzést, - szintén aláírásra kerültek a szerződések
ezzel kapcsolatban.
- Egyeztetés történt a környező településekkel az ARIES Kft. szelektív hulladék átvétele
ügyében. A szelektív hulladékok átvételi ára oly mértékben leesett, hogy veszteséges
lett a szelektív hulladékgyűjtés, - a mai ülésen napirenden lesz. Ez egy tájékoztató
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lesz, mivel ennek a költségeit márt beépítettük a költségvetésbe. Megkérem Ügyvezető
urat, hogy pár mondatban mondja el a felmerült problémát.
Szarvas Tibor: Tavaly októberében Kína lezárta a szelektív hulladék átvételi lehetőségét.
December elején olyan árközlést kaptunk, amely az eddigi átvételi árakhoz képest felére
csökkentették az árakat, majd januárban tovább csökkentették.
(Dr. Füredi Béla képviselő megérkezett.)
Ekkor vettük fel a környező települések polgármestereivel a kapcsolatot, mert
gyakorlatilag az egész országban problémát jelent a szelektív hulladékgyűjtés kérdése.
Az a javaslat született az egyeztetés során, hogy próbáljuk meg még néhány hónapig,
hogy a szelektív hulladék gyűjtése tovább menjen, és fél év leteltével gondoljuk át újra az
egészet.
(Tolnai József képviselő megérkezett.)
Állami szinten is próbálják megoldani, hogy Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés
ne omoljon össze. A környező települések polgármestereivel egyeztetve, arra az
elhatározásra jutottunk, hogy a keletkezett többletköltséget súlyarányosan a települések
között szétosztásra kerül, - az előterjesztésünk szerint. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jól
működő környezetbarát rendszert nem szabad felbontani.
Szentgyörgyi József: Nem szeretnénk a szelektív hulladék-gyűjtő szigeteket leszerelni, az a javaslat, hogy fél évig még üzemeltetjük, és súlyarányosan támogatjuk az ARIES Kft
vállalkozását.
- Több egyeztetés volt a Közbiztonsági Közalapítvány vezetőjével, és a Polgárőrség
vezetőjével, különböző kérdések, problémák merültek fel. Az volt a kérésem, hogy
tisztázzák, hogy mik az elképzelések a jövőre vonatkozóan, a közbiztonsági
feladatok ellátására. Szintén a mai testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
- Elnézést kérek, a napirendnél elmondom még egyszer – a testület elé került az az
anyag, amely szerint egy vállalkozó épít nekünk egy buszmegállót. Reklámszöveg
került elhelyezésre rajta – 5 évig, erre készítettünk egy koncepciót a Pénzügyi
Bizottságon, de azóta történt egy szakmai egyeztetetés, ahol kiderült, hogy a
buszmegállók aljzata nem mindenhol megfelelő, újraépítés lenne, ezért plusz
költség merült fel ezzel kapcsolatban. E miatt szerettem volna javasolni, hogy
vegyük le napirendről ezt a napirendi pontot.
- A Hajnal, Nap, Ősz utcákra kibontottuk a közbeszerzési javaslatot, itt 2 m Ft-tal
kevesebbet kért a nyertes kivitelező, ez azt jelenti, hogy 2 m Ft-tal kevesebb a
beruházás, - ez 1 m Ft megtakarítást jelent, ennek értelmében 6.5 m Ft-ot fogunk
lehívni, - biztos, hogy jönni fog a testület elé szerződés-módosításként.

Szentgyörgyi József: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- A Képviselő-testület elfogadta a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2008/2009.
nevelési évre vonatkozó munkatervét, - az érintetteknek megküldésre került a
határozat.
- A testület elfogadta a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2008/2009. nevelési évre
vonatkozó munkatervét, - értesítés megküldve.
- Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek város
közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátására a Pest
megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft-t, mint szolgáltatót bízza meg 2009.
január 1. napjától 2009. december 31. napjáig. – A szerződés aláírásra került.
- A Képviselő-testület elfogadta a testület 2009. évi munkatervét – most már ez
alapján ülésezünk.
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Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi
költségvetésében a kémiai szúnyoggyérítésre kötelezettséget vállalt, és felkérte a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulást, hogy a szolgáltató
kiválasztására a közbeszerzési eljárást haladéktalanul indítsa meg, - ez megtörtént
az eljárás elindult.

-

Az ügyeleti ellátásról már beszámoltam, a testület megbízta a Dr. GON BT-t 2009.
január 1. napjától 2009. június 30. napjáig a központi orvosi ügyelet ellátásával,
havi 833.000,- Ft díjért, - a szerződést aláírtuk.
- A Képviselő-testület Váradi Jenőné szennyvíz-csatorna bevezetésével kapcsolatos
- a Közép Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz címzett – panaszát
megvizsgálta és Akácos úti és környéke szennyvízcsatorna építését az építési terv
és a kivitelezés szerint jóváhagyja, és megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosát
hátrányos megkülönböztetés nem érte a szennyvíz-csatorna beállás kiépítésének
hiánya és az érdekeltségi egység megfizetésére kötelezés elmaradása miatt.
- A Képviselő-testülete elfogadta a Bizottságok munkájával kapcsolatos, 2008. évre
vonatkozó beszámolóit.
- A Képviselő-testület elfogadta a Halásztelki Hunyadi Mátyás ÁMK 2008/2009-es
tanévre vonatkozó munkatervét, és elfogadta a 2007/2008-as tanévben végzett
minőségirányítási munkájáról szóló beszámolóját.
- Képviselő-testület módosította a 2008. évi közbeszerzési tervet. A Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és Általános Művelődési Központ bővítése Halásztelken
projekt végrehajtásához szükséges kiviteli tervek megrendelésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindításával. Jogosultsága volt az előző tervezőnek a
tovább-tervezéshez, - szerződést aláírtuk.
- A Képviselő-testület név szerinti szavazással elfogadta az OTP Bank NYRT
folyószámlahitel nyújtására adott ajánlatát, - a szerződést előkészítettük és aláírtuk,
bár az OTP utólag különböző garanciás követelményeket kér, felül kell vizsgálni,
hogy ezekből mi indokolt és mi nem indokolt. Az idei tervet látva, nem biztos,
hogy szükségünk lesz erre a folyószámla hitelre, a tavalyi év sokkal nehezebb volt,
azt is meg tudtuk oldani, - biztonsági tartalékként szerette volna a testület a hitelt.
Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban?
Lengyel Izabella: Szeretnék egy kérdést feltenni a Jegyző Asszonyhoz. Szeretném
megkérdezni azt, hogy a 2009. évi költségvetés készítésének az időszakában mi indokolta azt,
hogy az előző pénzügyi irodavezető megbízatását visszavonta?
Baloghné dr. Nagy Edit: A nyilvános ülésen nem tudok erre válaszolni, ez egy személyi
jellegű kérdés.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel rátérünk a napirendi pontok
tárgyalására.

Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 18/2001. (XI.7.) rendeletének
módosítása.
Baloghné dr. Nagy Edit: Annyit szeretnék mondani, hogy ez egy új rendelet megjelenését
illetően, de szinte teljes tartalmában megegyezik a régivel, - egy másik szerkezeti
felépítésében, és egy átláthatóbb szerkezetben készült el az új rendelet. Ami a módosítást
indokolta az előző rendelethez képest, az az, hogy már a felhatalmazó rendelkezések sem
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feleltek meg a jelenleg hatályos jogszabályoknak. Ami tartalmi különbözőség az előző
rendelethez képest az az új rendelet 2. § (1) bekezdésének i-j-k-l. pontjai.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság a testületnek elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, szavazzunk!
Aki az Ügyrendi Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2009. (II. 13.) sz. rendelete
a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2. napirendi pontunk az Önkormányzat és Intézményei 2009. évi
költségvetésének megtárgyalása.
Az első bizottsági ülésre nagyon sok észrevétel érzett a költségvetéssel kapcsolatban, ezeket
az észrevételeket az előterjesztő elfogadta, és beillesztette a költségvetésébe. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta, megadnám a szót a bizottság elnökének.
Erdődi Sándorné: Elnézést Hanfeldt István bizottsági tagot kértem fel, hogy helyettesítsen,
mert nem érzem jól magam, alig tudok beszélni.
Hanfeldt István: A Pénzügyi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja
Halásztelek Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó költségvetését.
Tolnai József: A bizottság a 2009. évi költségvetés Oktatási Bizottságra vonatkozó tételeket
megtárgyalta, elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Sipos Tibor: Nem szeretnék a részletekbe belemenni, alapvető probléma, amit az első
alkalommal is felvetettem az ÁMK kérdése, ezzel kapcsolatosan születetett-e egy új
szerződés, vagy a régi van életben?
Szentgyörgyi József: A régi van életben, 3 pont kivétele javasolt, ami a területen történő
kötelező foglalkoztatással kapcsolatos. Ez egy egyoldalú szerződésmódosítás a részéről,
egyeztetés megtörtént, de még nem írtuk alá a szerződést. Jegyző Asszony most jelezte, hogy
újabb szerződés-módosítási javaslat érkezett részükről, amely a 40 % előleg fizetését
biztosítja. Ez igazából minket nem érint, mert egy összegben fizetjük ki a beruházást, amikor
készen van.
Sipos Tibor: Úgy tudom, hogy az önkormányzatok támogatása 35 %. Az egész támogatási
szerződés arról szól, hogy november 23-ig befejeződik a kivitelezés, és ez a költségvetésben
is így szerepel.
Szentgyörgyi József: A terveink szerint látjuk, hogy kb. 10 hónap a kivitelezés, ha meg van a
kivitelezőnk. A tervező már jelezte, hogy nem lesz készen a kiviteli tervekkel csak február 28án, ezért az egész beruházás csúszni fog, így valószínű átcsúszik a 2010. évre. Szerződésmódosítást csak akkor fogok tudni kezdeményezni, ha tudom a befejezés dátumát. A
befejezés dátumát akkor tudom, amikor az építési közbeszerzést kiírtuk, és meglátjuk, hogy a
nyertes legjobb ajánlatot tevő milyen kivitelezési határidőt vállal erre a beruházásra, és csak
akkor tudom arra a dátumra módosítani a szerződést. Az EU-s támogatás szerint kérhetünk
határidő-módosítást, a kikötés az, hogy nem csúszhat át a 2007-2013. EU-s költségvetési
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cikluson 2 évvel. Valószínű nekünk olyan 6 hónapos határidő módosítás szükséges, de pontos
dátumot akkor fogunk tudni, amikor kinyitjuk a közbeszerzést.
Sipos Tibor: Az egész költségvetés úgy számol, hogy az idén befejeződik a kivitelezés. A
másik, amit már többször kértünk, hogy ennek a beruházásnak a finanszírozása hogyan
történik, a hitelek hogyan alakulnak, annak a forrása hogyan alakul – ezzel nem találkoztam a
költségvetésben.
Szentgyörgyi József: Teljesen jogos, mi azt a megoldást választottuk, hogy amikor tudjuk,
hogy a tervezett költségvetést mire kell módosítani, akkor hozom a költségvetés módosítását a
testület elé. Egy évben legalább kétszer szoktuk módosítani a költségvetésünket. Most a
jelenleg érvényes szerződésünk szerint készítettük el a költségvetést, a Pénzügyi Bizottság az
ülésen jelezte, hogy elképzelhető, hogy a 600 m Ft-os beruházás átcsúszik a 2010-es évre.
A testület márciusban fogja tárgyalni a hitelszerződés előkészítését, amiben a hitel ütemezése
megjelenik. A közbeszerzési hitel kiírása minősített többségű testületi döntés. Amikor már
tudom, hogy mire kell módosítanom a költségvetést, akkor fogjuk beépíteni a módosításba.
Elképzelhető, hogy lebonyolítjuk a hitelszerződést, de nem vesszük fel a hitelt csak 5-6
hónappal később, ugyan ezt csináltuk a csatorna-beruházásnál.
Sipos Tibor: Továbbra is úgy érzem, hogy teljesen hamis adatokból indulunk a költségvetés
tervezésénél, mert nagyon jól tudja mindenki, hogy az idén nem fog befejeződni a beruházás.
Az alapok így kétségesek, ennek alapján nem tudom, hogy mi a költségvetés valóság
lehetősége.
Szentgyörgyi József: Hamis alapokat azért nem mondanám, mert a pályázati előkészítés
szerint a pályázatban és a szerződésben szereplő források jelennek meg a költségvetésben. Az
idő ütemezése ebből a szempontból változhat, ezt mindannyian tudjuk, és értelemszerűen ez
változni fog a költségvetésben.
Az iskola közbeszerzése nagyon jól elkülöníthető, sőt ezt lehetőleg el is kell különíteni a teljes
költségvetéstől. Egy 250 m Ft-os pályázatból, és egy 375 m Ft-os hitelből áll össze a
beruházás. Elfogadom, hogy ezzel nem ért egyet a Képviselő úr, ezt már többször
megbeszéltük, - ez a költségvetésnek egy-két sora. Ettől függetlenül a többi részére nem lehet
azt mondani, hogy bármilyen adat is hamis lenne, vagy rossz elképzelés lenne, de
természetesen elfogadom a Képviselő úr véleményét.
Kérdés, észrevétel javaslat? Amennyiben nincs módosítási javaslat, akkor felteszem a
Pénzügyi Bizottság javaslatát szavazásra. Aki elfogadja az Önkormányzat és Intézményei
2009. évi költségvetését, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő nem
szavazattal elfogadta a költségvetést, és az alábbi rendeletet alkotja:

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (II.13.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Szentgyörgyi József: A költségvetés keretén belül ígértem, hogy szót adok tűzoltó
parancsnok úrnak. Beérkezett a Tűzoltóságtól egy kérés, amelyet a Pénzügyi Bizottsági ülésen
megtárgyalt a bizottság, határozat nem születetett, de Hanfeldt István képviselő úr tett egy
javaslatot, hogy az elfogadott költségvetésben a kért összeg felével a céltartalék terhére
javasolja támogatni a tűzoltóságot. Mindenki megkapta a Tűzoltóság levelét.
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Horváth Lajos: Elnézést, csak azt szeretném kérni, hogy ismételjük meg a szavazást a 2009.
évi költségvetéssel kapcsolatban, mert nem azt a gombot nyomtam meg tévedésből, amelyiket
akartam.
Baloghné dr. Nagy Edit: Egy elfogadott döntés volt.
Szentgyörgyi József: Horváth képviselő úr jelezte, hogy a tartózkodás gombot tévedésből
nyomta meg, nemmel kíván szavazni. Ez alapján 10 fő igen, 3 fő nemre módosul a
költségvetés elfogadása, - tudomásul vesszük.
Hajas Tibor (tűzoltóparancsnok): Örülök a meghívásnak, hogy szót kapok a testületi
ülésen. Technikai fejlesztésre kérné a Tűzoltóság a támogatást. 70 %-os az állami támogatás,
és 30 % önrészt kell biztosítani. Az önrész csökkentését támogatja a környék minden egyes
települése. 2004-ben történt komolyabb mértékű támogatás Halásztelek részéről, akkor egy
tűzoltóautót vásároltunk a támogatási összegekből. Most egy olyan pályázatunk van, amely
hasonló a meglévő gépkocsihoz, de van a tetejére szerelve egy magasba mentő emelőkosár.
Így lehetőség nyílik magasból való mentésre, illetve viharkárok esetében a háztetőkről, a
villanyoszlopokról az ágakat hatékonyabban tudnánk eltávolítani. Ennek az autónak a várható
beszerzési ára kb.120 m Ft. Ez az autó nemcsak Szigetszentmiklósé, hanem a környező 10
településé is lenne.
Szentgyörgyi József: Hanfeldt István képviselő úr a bizottsági ülésen azt javasolta, hogy 600
e. Ft-tal támogassuk ezt az eszközbeszerzést. A bizottságon azt kérték, hogy szeretnék
meghallgatni a Parancsnok urat, ezért nem került megszavazásra a javasolt összeg. Arra
gondoltunk, hogy a testület előtt megvitatjuk a javaslatot.
Sipos Tibor: Az információim szerint a 2007-2008. évi támogatási összegek nem kerültek
felvételre. Mi ennek az oka?
Hajas Tibor: Ennek az az oka, hogy nem tudtunk róla.
Szentgyörgyi József: 2007. évben ez 150 e. Ft volt, a 2008. évben 350 e. Ft volt, amit a
testület támogatásként biztosított Önöknek. Év végén értesültem arról, hogy ezek a
szerződések nem jöttek létre a Tűzoltó-parancsnoksággal. További kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, akkor a határozati javaslat, hogy a céltartalék terhére 600 e. Ft-tal
támogassuk a Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközbeszerzését. Aki ezzel egyetért, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
1/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés
céltartalékának terhére 600.000,- Ft-tal támogatja a SZIGETSZENTMIKLÓSI HIVATÁSOS
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG (2310. Szigetszentmiklós, Gyári út
68.) eszközbeszerzését.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Nem annyi támogatást tudtunk adni, amennyit Parancsnok úr kért,
mivel szűkös a költségvetésünk. Amennyiben lehetőség nyílik, akkor egy szerződés-tervezet
mintát kérnénk, hasonlót ahhoz, amelyet már a többi településsel megkötöttek.
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Hajas Tibor: Köszönöm a testület hozzáállását, egy szerződésmintát küldeni fogok az
önkormányzatnak.
Sipos Tibor: Döbbenettel hallgattam, hogy nem kaptak értesítést a támogatásról, valahol
tisztázni kellene ennek a felelősét, hogy milyen ügyrendi eljárás mellett történhetett ez meg.
Szentgyörgyi József: Köszönöm szépen Parancsnok úr tájékoztatását.

Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: A Ivóvíz szolgáltatás díjának megállapítása - a 2/2007.(I.31.) rendelet
módosítása. A Vízművek minden évben elkésik az előterjesztéssel, ennek az az oka, hogy a
Fővárosi Közgyűlés később tárgyalja a vízdíj összegeket, mint ahogy a rendeletmódosítás
szükséges.
Hanfeldt István: A bizottság Halásztelekre vonatkozóan - az előterjesztés szerint a Fővárosi
Vízművek által 2009. évre megállapított vízdíj-összegeket 2009. március 1-jével elfogadja, és
a testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést és az ivóvíz
szolgáltatás díjának módosítását elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Tolnai József: A városban többen is jelezték nekem, hogy a víz minősége nem a
legmegfelelőbb, mészkő vagy vízkő van benne túl sok, és ez tönkreteszi a kazánokat, és a
berendezéseket. Arra szeretném kérni Polgármester urat, hogy kérjen felvilágosítást a
Vízművektől, hogy a határértékeknek megfelel-e a víz minősége. Vizsgálatokat kellene
végezni ezzel kapcsolatban. A vízszerelő víztisztító felszerelését javasolja, de az ilyen nagy
összegű beruházás nem várható el minden halásztelki lakóstól.
Szentgyörgyi József: Köszönöm szépen, utána fogok nézni.
Sipos Tibor: Már régóta felmerült az, hogy a Fővárosi Vízművek megállapítja a vízdíjak
összegét, és mi csak tisztelgünk hozzá. Miért nem lehetséges az érintett polgármesterek
egységes összefogása, és az áremelések új tárgyalási alapra helyezése. Úgy érzem teljesen
feleslegesen döntünk.
Szentgyörgyi József: Részben egyetértek a Képviselő úrral, ugyan ezt érzem a
szemétszállítással, és a többi közszolgáltatóval kapcsolatban. A Fővárosi Vízműveknek az az
érdekük, hogy az infláció közelében emeljenek árakat. Észrevétel jogos, én is látom, hogy a
döntésünk formalitás, ebben a kérdésben egyetértünk.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, módosítás, szavazzunk! Aki a bizottságok
határozataival, tehát elfogadja az ivóvíz-szolgáltatás megállapításainak díjait, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot,
és az alábbi rendeletet alkotja:

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009. (II. 13.) rendelete
az ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 2/2007. (I. 31.) rendeletének módosításáról

10
Napirend 4.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 28/2007. (XII.14.) számú luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése a következő napirendi pontunk.
Dr. Füredi Béla: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a 28/2007. (XII.14.) számú
luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését javasolja.
Szentgyörgyi József: Ez is formalitás, mert nem történt az önkormányzat felé luxusadóból
keletkező befizetés, de alkottunk egy ilyen rendelet, mert kötelező volt. Aki egyetért a
luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezésével, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009. (II. 13.) rendelete
a 28/2007. (XII.14.) a település lakóingatlan-fajták átlagértékeiről, a luxusadó
megállapításához szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Napirend 5.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az 5. napirendi pontunk - javaslat a közterület-használat rendjéről
szóló 22/2006. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet módosítására.
Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság még az elmúlt ülésén tárgyalta, és mindketten
elfogadásra javasolta. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a rendelettel kapcsolatban, kérem,
szavazzunk! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő tartózkodott szavazattal elfogadta
a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2009. (II. 13.) számú rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 22/2006. (VI.28.) rendeletének módosításáról

Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelménye, kiemelt célok meghatározása.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság az említett előterjesztést tárgyalta, elfogadta, és a
testületnek elfogadásra javasolja.
Sipos Tibor: Az irányelvek jók, de a kiértékelés az hogyan történik?
Szentgyörgyi József: A hivatal vezetője végzi a minőségértékelést a Képviselő-testület által
meghatározott elvek szerint.
Sipos Tibor: 110 m Ft-os kintlévőség van, hogyan van ez szinkronban a
teljesítménykövetelménnyel? Hol jelenik meg a jutalmak kiosztásánál?
Szentgyörgyi József: Abban jelent meg, hogy a Jegyző Asszony nem tett javaslatot az év
végi jutalmazásra, a teljesítményértékelés után kívánja megtenni. A 106 m Ft nem egy év alatt
keletkezett adóhátralék, folyamatosan összegyűlt, de valóban úgy van, ahogy a Képviselő úr

11
mondja ez egy tetemes kintlévőség. Mindenképpen minősíti az adó végrehajtásban résztvevő
munkatársak munkáját, azonban a mérlegnek van egy másik oldala is. Amennyiben
megnézzük a költségvetésben az adóbevételek teljesülését, ott azt lehet látni, hogy sokkal
jobban teljesültek az adóbevételek, mint, amennyire terveztük, és vártuk, - természetesen
mindkét teljesítmény közrejátszik a teljesítményértékelésnél.
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, szavazzunk! Aki az Ügyrendi Bizottság
határozatával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
2/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Halásztelek Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a 2009. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
A) Az önkormányzat működésével kapcsolatos célkitűzések:
a) A 2009. évi költségvetés előkészítése, végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűsége, a
bizonylati fegyelem biztosítása a célszerűség, a hatékonyság és takarékossági szempontok
alapján
b) A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, mérleg határidőben történő
elkészítése.
c) A közbeszerzési eljárások szakszerű, gyors előkészítése, a közbeszerzéseknek a teljeskörű,
maradéktalan dokumentálása.
d) Az önkormányzati beruházások szakszerű előkészítése, kivitelezés ellenőrzése, a központi
jogszabályok és helyi rendeletek figyelembevételével.

B) Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos célok és ágazati célok:
a) A közigazgatási eljárások szakszerű lefolytatása, az ügyintézés során a határidők betartása, az
ügyfelek korrekt tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, rugalmas helyettesítési rendszer
kialakítása.
b) Az EU parlamenti választás szakszerű előkészítése, a választási eljárás törvényes
lebonyolítása.
c) Munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzések hatékonyabbá tétele.
d) A központi építéshatósági jogszabályok és a HÉSZ előírásai betartásának rendszeres
ellenőrzése.
e) Az adótartozások behajtására és az adózók ellenőrzése a behajtási és a felderítési munka
hatékonyságának növelése.

Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: polgármester
Határidő: közlésre azonnal, értékelés: 2009. december 31.

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: Halásztelek Város helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálattal
egybekötött 2008. évi beszámolójának elfogadása.
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Hanfeldt István: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerint elfogadja, és a testületnek
elfogadásra javasolja „Halásztelek Város helyi hulladékgazdálkodási terve felülvizsgálattal
egybekötött 2008. évi beszámolója”-t. Javasolja felkérni a hivatalt, hogy a környezetvédelmi
felügyelőség véleményét szerezze be.
Tolnai József: Azt szeretném kérni, hogy a 2009. évre vonatkozó matricákat levélben küldje
el a város lakóinak az ARIES Kft, és ne a lakosoknak kelljen elmenni érte. Gondolom, hogy
fél Halásztelek nem volt otthon, amikor ezeket kivitték, nekik sem jó, ha ennyi ember
megjelenik az ügyfélszolgálatukon.
Szentgyörgyi József: Egyeztetek ebben a kérdésben, de tartanak fogadóórát.
Sipos Tibor:A beszámoló utolsó mondatával van problémám, „Az illegális lerakások
felszámolását az önkormányzat az ARIES Kft. segítségével megoldotta.” Ebben a formában
ez így nem igaz.
Szentgyörgyi József: A lakott területen.
Sipos Tibor: Akkor ezt így kell kiegészíteni.
Szentgyörgyi József: Egyeztettünk abban a kérdésben, hogy tudunk-e munkaerőt
kölcsönözni a tököli intézetből, amennyiben igen, akkor a HATE Kft együttműködésével a
gáton túli területekről is el tudnánk távolítani az illegális hulladékot.
Kiss Miklós: Amikor szedik be a szemétszállítási díjat, akkor szokták átadni a lakosoknak a
matricákat.
Sipos Tibor: A Mikszáth Kálmán utcában mindenféle szemetet lehet látni – ami lakott
terület.
Szentgyörgyi József: Nem számoltam be, de lakossági felvetésre lámpát szereltettünk fel a
lerakóhelynél, a Mikszáth Kálmán utcában - próbálunk megfelelni a lakosságnak.
Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
3/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a
„Halásztelek Város helyi hulladékgazdálkodási terve felülvizsgálattal egybekötött 2008. évi
beszámolója”-t.
Felkéri a hivatalt, hogy a környezetvédelmi felügyelőség véleményét szerezze be.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 8.) pontja:
Szentgyörgyi József: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi
költségvetésének jóváhagyása napirend következik.
Hanfeldt István: A Pénzügyi Bizottság a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi költségvetésének előterjesztését elfogadja, és a
testületnek elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá felhatalmazni a Polgármester urat a
nyilatkozat aláírására.
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Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazzunk! Aki egyetért a
határozati javaslattal, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
4/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint támogatja a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi költségvetésének
elfogadását.
Felhatalmazza Polgármester urat a nyilatkozat aláírására.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 9.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Tündérkert Óvoda Alapító
Okiratának módosítása.
Tolnai József: Az Oktatási Bizottság a Tündérkert Óvoda alapító okiratát a következőképpen
javasolja a testületnek módosítani:
A 7. soron
a közoktatási
felvehető maximális gyermek, és csoportszám: intézménybe
305 fő, 13 csoport Székhelyen: 225 fő, 10 csoport Telephelyen: 80 fő, 3 csoport.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincsen kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk! Aki ezzel
egyetért a bizottság javaslatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
5/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda (OM azonosító: 200684) alapító
okiratát a következőképpen módosítja:
7. A közoktatási intézménybe 305 fő, 13 csoport
felvehető maximális gyermek, Székhelyen: 225 fő, 10 csoport
Telephelyen: 80 fő, 3 csoport
és csoportszám:
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Javaslom, hogy az új buszvárók létesítését vegyük le napirendről,
mivel problémák merültek fel, további egyeztetés szükséges. Aki egyetért a napirendi pont
levételével, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, napirendi pontot levette napirendjéről.
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Napirend 10.) pontja:
Szentgyörgyi József: Így a következő napirendi pontunk Tököl településrendezési terv
módosítása.
Hanfeldt István: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Tököl Város településrendezési
tervének módosítására készített dokumentációt, és a következő döntést hozza:
Javasolja, hogy Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testület tartsa fenn a
175/2006.(X.31.) KT sz. határozatában foglaltakat és a továbbiakban se támogassa a tököli
volt repülőtér – bárminemű rendszeres repülőgép és repülőtéri forgalommal járó – légi
forgalommal kapcsolatos fejlesztését, és e céltól készített szabályozási tervét. Ebben a
kérdésben csatlakozzon azokhoz az önkormányzatokhoz, akik hasonló ellenvéleményüket
fogalmazták meg. A bizottság javasolja felkéri a polgármestert, hogy továbbítsa a határozatot
Tököl Polgármesterének.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel - aki egyetért a bizottság
javaslatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
6/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tököl Város
településrendezési tervének módosítására készített dokumentációt, és a következő döntést
hozza:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 175/2006.(X.31.) KT
sz. határozatában foglaltakat és a továbbiakban sem támogatja a tököli volt repülőtér –
bárminemű rendszeres repülőgép és repülőtéri forgalommal járó – légi forgalommal
kapcsolatos fejlesztését, és e célból készített szabályozási tervét. Ebben a kérdésben
csatlakozik azokhoz az önkormányzatokhoz, akik hasonló ellenvéleményüket fogalmazták
meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy továbbítsa a határozatot Tököl
Polgármesterének.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: a határozat továbbítására azonnal, az egyeztetésre folyamatos

Napirend 11.) pontja:
Szentgyörgyi József: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
módosított társulási megállapodásának elfogadása - napirend következik.
Dr. Füredi Béla: Halásztelek Város Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága tárgyalta az
előterjesztést, a módosítást elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a melléklet
szerint. Melléklet: CSÖSZ Társulási Megállapodás tervezet 2008. 05. 20.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a bizottság határozati javaslatához? Amennyiben
nincs, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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7/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csepel – Sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítását az előterjesztés
szerint, a mellékelt tartalommal elfogadja.
Melléklet: Társulási megállapodás tervezete
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 12.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Halásztelki Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési közalapítvány megszűnése.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság a Halásztelki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
közalapítvány megszűnésével kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot hozza:
1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján
javasolja kezdeményezni a Pest Megyei Bíróságnál a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Közalapítvány megszüntetését a közfeladat ellátásának más módon való hatékonyabb
megvalósítása érdekében.
2. Javasolja, hogy a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány feladatainak
ellátásáról Együttműködési Megállapodás keretében a Pest Megyei Bíróság által
bejegyzett Halásztelki Polgárőr Egyesület útján gondoskodjon.
3. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodás tervezetét a
következő testületi ülésre készítse elő.
4. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány megszűnése esetén a vagyont a
Halásztelki Polgárőr Egyesület részére javasolja átadni.
5. Javasolja felkérni a polgármestert, hogy a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Közalapítvány megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Hanfeldt István: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és Dr. Füredi Béla bizottsági elnök által
elmondottakat elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Sipos Tibor: Örülök, hogy némely javaslatom megvalósul, augusztusban én már ezt írásban
javasoltam megvalósítani. Annyi kérdésem van, hogy a Polgárőrség kapná a támogatást, de az
Alapítvány is megmaradna „tartalékba” – ez megoldható-e? Jár-e ez anyagi kiadásokkal?
Kiss Miklós: Igen, mert az Alapítványnak jelentős üzemeltetési költségei vannak pl.
könyvvizsgáló megbízatása stb. Teljesen felesleges megtartani az Alapítványt, mert a
Polgárőrség ugyan azokkal a jogokkal rendelkezik, mint az Alapítvány, így a párhuzamos
működtetés feleslegessé válik.
(Erdődi Sándorné képviselő elment.)
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, aki egyetért a bizottságok
javaslatával, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány megszűntetésével, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
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8/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
közalapítvány megszűnésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján
kezdeményezi a Pest Megyei Bíróságnál a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Közalapítvány megszüntetését a közfeladat ellátásának más módon való hatékonyabb
megvalósítása érdekében.
2. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány feladatainak ellátásáról
Együttműködési Megállapodás keretében a Pest Megyei Bíróság által bejegyzett
Halásztelki Polgárőr Egyesület útján gondoskodik.
3. Felkérni a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodás tervezetét a
következő testületi ülésre készítse elő.
4. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány megszűnése esetén a vagyont a
Halásztelki Polgárőr Egyesület részére kívánja átadni.
5. Felkérni a polgármestert, hogy a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány
megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Szavazás eredménye: 12 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: 2009. március 31.

Szentgyörgyi József: A Képviselő-testület nevében, levélben külön megköszönöm az
Alapítvány Felügyelő Bizottságának és a tagoknak a munkáját.

Napirend 13.) pontja:

Szentgyörgyi József: Tájékoztatás új többcélú intézmény egységes óvoda-bölcsőde
létrehozásáról. Írásos anyag ki lett küldve, és ez csak egy tájékoztatás. Kérdés, észrevétel a
tájékoztatással kapcsolatban?
Tolnai József: El szeretném mondani, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban határozat
nem született, Farkas Gábor oktatási előadó tájékoztatása szerint, amit az előterjesztés utolsó
bekezdésében is jelez, hogy az ezzel kapcsolatos rendeletmódosítás nem lépett életbe. Ez egy
tájékoztató, amelyen mindenki el tud gondolkodni a későbbiekre vonatkozóan.
Baloghné dr. Nagy Edit: A közoktatási törvény hatályba lépett.
Horváth Lajos: Igen, de a végrehajtására még nincs rendelet.
Szentgyörgyi József: Köszönöm.
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Napirend 14.) pontja:
Szentgyörgyi József: A szelektív hulladékgazdálkodási rendszer működését, fenntartását
2009. évre vonatkozóan - már megtárgyaltuk.
Sipos Tibor: Nem szavaztunk róla.
Szentgyörgyi József: Azért mert már a költségvetésben biztosítottuk a fedezetét. Amikor
beérkezett az igény a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy állítsuk be a költségvetésbe ennek a
támogatását. Akkor kell szavaznunk róla, ha a beállított 2 m Ft támogatás nem lesz elegendő,
most jelenleg 1.6 e. Ft felhasználás van a szerződésben. (Napirendi pont tárgyalása zárt ülésen
folytatódik.)

Egyebek napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: Egyebekben az első napirendi pontunk a családgondozói álláspályázat.
Erdei Krisztina családgondozó jogviszonyát 2008. december 5. napjával megszűntette.
(Kiss Miklós képviselő kiment.)
A megüresedett álláshely betöltésére a Képviselő-testület pályázatot ír ki a határozati javaslat
szövege szerint. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a családgondozói pályázat kiírásával, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
9/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. Törvény alapján pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban családgondozói
állás betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra és teljes munkaidőre
szól.
Munkavégzés helye: 2314. Halásztelek, Posta köz 3.
A munkakörbe tartozó feladatok: Családsegítés szolgáltatáshoz kapcsolódó családgondozói
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Felsőfokú iskolai végzettség, főiskola: szociális munkás,
szociálpedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz, képesítést igazoló bizonyítvány
másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatot írásban Halásztelek Város Polgármesteréhez kell benyújtani, 2314. Halásztelek,
Posta köz 1.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József: polgármester
Határidő: azonnal
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Egyebek napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: Tanköteles korú gyermekek óvodai illetve iskolai beiratkozási
időpontjának meghatározása - napirend következik.
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanköteles korú, iskolaérett tanulók
beíratásának időpontját a 2009/2010. tanévre az általános iskola első évfolyamára 2009.
április 1.(szerda) és április 2. napjára (csütörtök) határozza meg. A Képviselő-testület a
tanköteles korú gyermekek óvodai beíratásának időpontját az említett nevelési évre 2009.
március 30. napjától (hétfő) 2009. április 3. napjáig (péntek) határozza meg.
Tolnai József: Az Oktatási Bizottság tárgyalta, és a Polgármester úr által felolvasott
határozati javaslatot egyhangúlag támogatja.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban? Aki a határozati
javaslattal egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
10/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanköteles korú, iskolaérett tanulók
beíratásának időpontját a 2009/2010. tanévre az általános iskola első évfolyamára 2009.
április 1.(szerda) és április 2. napjára (csütörtök) határozza meg. A Képviselő-testület a
tanköteles korú gyermekek óvodai beíratásának időpontját az említett nevelési évre 2009.
március 30. napjától (hétfő) 2009. április 3. napjáig (péntek) határozza meg.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József: polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Köszönöm a vendégek megjelenését, a mai nyílt ülésünket bezárom,
zárt ülés következik.
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