Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án,
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, Fekete Violetta, 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.

Megjelent meghívottak: Schvarzenberger Györgyné mb. péü. irodavez. Acélvári Attila
műszaki irodavez. Jordánné Besenyei Mária igazg. irodavez.
Napirend előtt:
1./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő – fontosabb
eseményeiről.
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József: Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, megjelenteket. A
mai testületi ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy 12 fővel a testület határozatképes.
Horváth Lajos és Tolnai József képviselő urak jelezték, hogy a forgalom miatt késni fognak.
Jegyzőkönyv hitelesítésére szeretnék felkérni két főt - Lengyel Izabella és Hanfeldt István
jelentkeznek. Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 12 fő igen szavazattal elfogadja a hitelesítőket.
Beszámolóval kezdünk a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő –
fontosabb eseményeiről.
- Elkészült az ÁMK kiviteli terve, átadtuk a közbeszerzés kiírására, - a tervező
teljességi nyilatkozatot adott a beadott anyagához.
- Megkezdődött az útépítés a Nap utca, Hajnal utca végén – a nyertes pályázó elkezdte a
munkálatokat.
(Tolnai József képviselő megérkezett)
- Kinyitottuk a közbeszerzési dokumentációkat a Csillag utca és környékére, Melinda
utca, illetve a fiúneves utcák tekintetében. Nagyjából a közbeszerzési árak tükrözik a
tervezett költségbecsléseket – nincs eredmény, mert a közbeszerzési bizottság még
ellenőrzi, hogy a formai követelményeknek megfelelnek-e a leadott anyagok.
Pénzügyi Bizottság tárgyalni fogja a közbeszerzést.
- Egyeztetést folytattam a szigethalmi polgármesterrel, illetve Kátai Dénessel az
ügyeleti ellátásról. Ők új ügyeleti ellátási koncepcióval fordultak felénk, mert eddig
Szigethalom és Tököl alkotott egy körzetet, lehetőség van ennek a körzetnek a
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bővítésére – Szigetújfaluval, Szigetcséppel és Halásztelekkel. Ezzel kapcsolatban
kaptam egy írásos anyagot, melyet még a háziorvosokkal szeretnénk egyeztetni, utána
kerül a következő testületi ülésre a testület elé az anyag. Megpróbáljuk a jelenlegi
ügyeleti ellátást OEP finanszírozás keretei között fenntartani, amihez nem szükséges
az önkormányzati kiegészítés.
- Elkészült az ”Út a munkához” programunk, ezt a mai ülésen tárgyalni fogjuk. Ezzel
kapcsolatban volt egy kerekasztal-egyeztetés is. Úgy látom, hogy nagyon jó a
fogadókészség, és nagyon jó a kezdeményezés az „Út a munkához” programmal
kapcsolatban. Az a kérdés, hogy fel tudjuk-e tölteni kellő létszámú dolgozóval.
- Szokásos év eleji megkereséssel jelentkezett nálunk az OTP – jelezte, hogy
mindenképpen szeretne indulni a közbeszerzési pályázatunkon. Átnézték a
költségvetésünket, azt mondták, hogy kényelmesen tudja biztosítani a fedezetet a
költségvetésünk. A hitelközbeszerzés előkészítése zajlik, elképzelhető, hogy egy
rendkívüli testületi ülésen tárgyalni fogjuk. Egy előminősítést kértünk a hitelre,
beminősítették az önkormányzatot – jó minősítést kaptunk.
- 17 m Ft-ot nyert az önkormányzat az ÁROP fejlesztésen belül – tavaly beadtunk 20 m
Ft-os igényt szervezetfejlesztésre – 17 m Ft-ot megítéltek, szerződéskötés ez után fog
következni.
- Egyeztettem a szigethalmi és a szigetszentmiklósi kollegáimmal, mert nagyon sok
halásztelki lakos megkeresett azzal, hogy áthelyezték a VOLÁNBUSZ végállomását.
Eddig a szakrendelő előtt volt a buszmegálló, ez megszűnt és át kell menniük a
lakosoknak a forgalmas úttesten, ami nagyon balesetveszélyes. Nincs zebra, nagyon
komoly problémát jelent. Felajánlottam a kollegáknak azt, hogy szívesen
együttműködnénk abban, hogy legyen ott zebra a lakosság biztonsága szempontjából.
Kértünk árajánlatokat, kb. 4.5 m Ft-ba kerülne a zebra elkészítése – a három város
között kerülne felosztásra ez az összeg. Az automata jegyrendszer működtetése miatt
is panaszkodnak a lakosok, - bonyolult a kezelése.
- Egyeztettünk a Büntetővégrehajtási Intézet vezetésével. Azért kerestük meg őket, mert
megnőtt az illegális szemétlerakás – a gát és a Vízművek területe között. Munkaerőt
igényeltünk – a Kft fogja biztosítani a konténerek szállítását. Ebben meg tudtunk
állapodni, a jó időt várjuk, hogy megkezdődhessen a terület megtisztítása. Egy
alacsonyabb 5-600 e. Ft-os költséggel meg tudnánk tisztíttatni a területet az építési
törmeléktől.
- Három pályázat előkészítését kezdtük meg, nemsokára kiírják a költségvetés terhére a
belterületi útépítést, úgy néz ki, hogy 20 m Ft-os forrást lehetne megszerezni, 50 %-os
támogatási aránnyal. A Bolgárkertész utca és a gát közti terület burkolására lenne
szükség. Két energiatakarékossági pályázat kerül kiírásra – hőszigetelésre,
fűtéskorszerűsítésre KEOP forrásból. Kértünk árajánlatot a Tündérkert Óvoda
nyílászáróinak a cseréjére, ami kb. 10 m Ft-ba kerülne, illetve kértünk árajánlatot az
iskola fűtéskorszerűsítésére, külső hőszigetelésre – kb. 28 m Ft-os árajánlatokat
kaptunk. Úgy gondolom, hogy talán lehetőségünk van mindkét forrás megszerzésére
is.
Kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor a lejárt határidejű
határozatok következnek:
-

2009. február 12-én tartottuk az utolsó testületi ülésünket - zárt ülésen hozzájárultunk
Füzesséry Miklós Imre sírhely megváltási díj elengedéséhez – erről értesítettük.
A Képviselő-testület támogatta a tartalékkeret terhére a SZIGETSZENTMIKLÓSI
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁGOT – a
szerződés aláírásra került és elvitték.
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-

-

-

-

A Képviselő-testület elfogadta a Hivatal köztisztviselőinek a 2009. évi
teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célokat.
A testület elfogadta Halásztelek Város helyi hulladékgazdálkodási tervének a
felülvizsgálattal kapcsolatos 2008. évi beszámolóját”.
Szintén elfogadta a testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás 2009. évi költségvetését – erről elküldtük a határozatot.
A Képviselő-testület döntött a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosításáról, a módosítás átvezetésre került.
A Képviselő-testület megtárgyalta Tököl Város településrendezési tervének
módosítására készített dokumentációt, - kifogást emeltünk a reptérrel kapcsolatban, - a
határozat elküldésre került.
A Képviselő-testület elfogadta a Csepel – Sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítását – aláírása folyamatban
van.
A Képviselő-testület elfogadta a Halásztelki Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
közalapítvány megszűnésével kapcsolatos határozatokat, - a határozatot a bíróságnak
elküldtük.
A testület pályázatot írt ki a családgondozói állás betöltésére, a Szociális Bizottság a
jövő héten fogja meghallgatni a jelölteket, és a következő testületi ülésen döntünk a
jelöltekről.
A Képviselő-testület döntött a tanköteles korú gyerekek, illetve az óvodás korú
gyerekek beiratkozásáról – kihirdetésre került.

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel – napirendi pontok tárgyalása következik.
4 nyílt napirendi pont módosításom lenne – a 13-as pont levétele, - MARSALL Kft
szerződésének megtárgyalása, - a Polgárőrség keretein belül szeretnénk ezt megoldani.
Ezért a Polgárőrség szerződésének az előkészítését tartjuk fontosnak, ami tisztázni fogja
az éjszakai járőrszolgálat működési körülményeit.
A 15-16-17-es pont az bizottsági hatáskör volt, és véletlenül került be a testületi
anyagokba – ezeket nem kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek, mindhárom pontot
levételre javaslom. A zárt ülésnél a 3. napirendi pont – családgondozói álláspályázatok
elbírálása, szintén levételre kerül.
Sipos Tibor: A 16. napirendi pont is törlésre kerül?
Szentgyörgyi József: Igen. Ez polgármesteri hatáskör, csak bizottsági egyeztetésre
küldtem ki – véletlenül került felvételre a testületi napirendi pontok közé, - nem testületi
hatáskör. Ez a költségvetés végrehajtásához tartozik.
Sipos Tibor: Elég sokat foglalkoztam a közvilágítás koncepciójával.
Szentgyörgyi József: Arról szól az anyag, hogy ahol nincs közvilágítás ott minden
második oszlopra fel kell helyezni a lámpatestet. Olyan korszerű lámpákat helyezünk ki,
mint a tavalyi évben.
Sipos Tibor: A teljesen lakatlan területekre, ahol még semmi nincsen oda felkerülnek
lámpák a tervek szerint, ahol pedig szükség lenne oda nem – koncepcionális problémáim
vannak.
Szentgyörgyi József: Akkor egyeztessünk ebben a kérdésben. A Szent-Györgyi Albert
utca után lévő területek világítása megoldódik ezzel a megrendeléssel.
Sipos Tibor: Helyesbítenék, úgy láttam, hogy már megkapta – itt látszólagos volt a
Pénzügyi Bizottság döntése.
Szentgyörgyi József: Szerdán kerültek a lámpatestek kihelyezése.
Sipos Tibor: Az Akácos útra gondolok.
Szentgyörgyi József: Ott a lakosok nyomására lettek a lámpák kihelyezve.
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Sipos Tibor: Ki kellett volna vinni a II. Rákóczi F. útig, mert nagyon sötét van azon a
részen.
Szentgyörgyi József: Megnézem, egyeztetünk ebben a kérdésben. Egyéb kérdés,
észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban?
Sipos Tibor: 2008. novembere óta húzódik a Településfejlesztési Tanács szerepe –
szeretném, ha legközelebb már tárgyalna a testület róla – mert az előbbiekből is látszik,
hogy semmiről nem tudok.
Szentgyörgyi József: Aki a módosított napirenddel egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy 13 fő igen szavazattal a testület elfogadja a napirendi pontokat, és
azok sorrendjét.

Napirendi pontok:
1) 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.(rendeletalkotás) (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályozásáról szóló
rendelet-tervezet. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
3) Az aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek
együttműködési kötelezettségének szabályozásáról – rendelet-tervezet - (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
4) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
5) Kéményseprő-ipari szolgáltatás feltételei. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
6) A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
teljesítéséről szóló beszámoló. (szóban)
Előterjesztő: Dr. Füredi Béla biz. Elnök
7) A Krétai Szent András Alapítvány szerződése. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
8) Közfoglalkoztatási terv elfogadása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
9) Halásztelek Város 2009. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
10) Helyi civil szervezetek 2009. évi költségvetési támogatása- pályázatok elbírálása.
(írásos anyag a Polgármesteri titkárságon megtekinthető)
Előterjesztő: Erdődi Sándorné biz. Elnök
11) Döntés Invitel részvények átadásáról. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
12) Megbízási szerződés közbiztonsági feladatok ellátására. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
13) Halásztelek stratégiai zajtérképéhez kapcsolódó intézkedési terv elfogadása. (írásos
anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
14) Döntés köztemetőben harang elektronikájának kiépítéséről.(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
15) A tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére és technológiai fejlesztésére
beadott pályázat becsült beruházási költségének módosítása. (írásos anyag)
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Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
16) Halásztelek településrendezési eszközeinek módosítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
17) Névhasználat iránti kérelem. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Egyebek.
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2. Fellebbezések. (szóban)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az első napirendi pontunk a 2008. évi költségvetési rendelet
módosítása. Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja
Halásztelek Város Önkormányzata 2/2008. (II.15.) költségvetési rendeletének (IV. sz.)
módosítását.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel, javaslat a költségvetés módosításához?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! Aki egyetért a bizottság határozatával, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2009. (III.27.) rendelete
a 2/2008. (II.15.) költségvetési rendeletének módosításáról

Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2. napirendi pontunk a felnőtt korúakra vonatkozó szociális
gondoskodás helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet. Szociális Bizottság tárgyalta.
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság tárgyalta, a kiegészítéseket megtette, a
kiegészítésekkel a rendeletet a bizottság elfogadta.
Szentgyörgyi József: A kiegészítéseket az előterjesztő elfogadta. Ügyrendi Bizottság is
tárgyalta.
Dr. Füredi Béla: A bizottság tárgyalta elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a
kiegészítésekkel a rendelet-tervezetet.
Szentgyörgyi József: Kérdés-észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, kérem, szavazzunk! Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, szavazzon!
Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
rendeletet alkotja:
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Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009. (III.27.) rendelete
a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályozásáról

Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: 3. napirendi pontunk az aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres
szociális segélyben részesülő személyek együttműködési kötelezettségének szabályozásáról
szóló rendelet-tervezet.
Végváriné Nyíri Lídia: Az aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben
részesülő személyek együttműködési kötelezettségének szabályozásáról szóló rendelettervezetet megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk.
Dr. Füredi Béla: A bizottság megtárgyalta szintén a rendelet-tervezetet – 3 fő igen
szavazattal elfogadásra javasolja.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
szavazzunk! Aki egyetért a rendelettel, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő
igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (III.27.) rendelete
a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem minősülő
személyek együttműködésének eljárási szabályairól

Napirend 4.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 4. napirendi pontunk a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
rendelet-tervezet. A Szociális és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta.
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadta a kiegészítésekkel a
rendelet-tervezetet.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt az előterjesztést és elfogadásra
javasolja azzal, hogy a rendeletben a bizottság, Szociális Bizottságként szerepeljen, vagy a
rendelet elején legyen nevesítve.
Szentgyörgyi József: Az Ügyrendi Bizottság javaslata beépítésre került. Amennyiben nincs
kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban, szavazzunk! Aki a rendelet-tervezettel
egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (III.27.) rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

7

Napirend 5.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az 5. napirendi pontunk a kéményseprő-ipari szolgáltatás feltételei.
Dr. Füredi Béla: A bizottság a Kéményseprő-ipari szolgáltatás feltételeiről szóló rendelettervezetet megtárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a 2. § (1) bekezdése
az „elnyert” szóval egészüljön ki, - 3 fő igen.
Szentgyörgyi József: Az Ügyrendi Bizottság javaslata beépítésre került. Kérdés, észrevétel a
javaslattal kapcsolatban? 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
10/2009. (III.27.) rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 6. napirendi pontunk a helyi önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló beszámoló.
Dr. Füredi Béla: A bizottságon is elmondtam azt, hogy a képviselők a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek maradéktalanul és időben eleget tettek.
Szentgyörgyi József: Köszönjük, tudomásul vettük. Kérdés, észrevétel a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatban? Amennyiben nincs, rátérünk a következő napirendi
pontunkra.

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 7. napirendi pontunk a Krétai Szent András Alapítvány szerződése.
Szociális Bizottság tárgyalta.
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a szerződést,
kiegészítéseinket megtettük a 8-as és a 12-es pontnál.
Szentgyörgyi József: Elfogadásra került a bizottság javaslata. Kérdés, észrevétel Krétai Szent
András Alapítvány szerződésével kapcsolatban?
Sipos Tibor: Formai a kérdésem, akkor most az önkormányzat elkészítette, és a Krétai Szent
András Alapítvány ellenjegyzi a szerződést?
Szentgyörgyi József: Egyeztetve lett a szerződés-tervezet, csak a testület elfogadása
szükséges az aláíráshoz. Aki egyetért a Szociális Bizottság határozatával, és javasolja a
szerződés elfogadását, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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12/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Krétai Szent András Alapítvány és Halásztelek Város
Önkormányzata között létrejövő nappali ellátásra vonatkozó ellátási szerződés-tervezetet,
azzal, hogy
- a 8. pont 2. mondata kerüljön törlésre, - mivel ismétlődik,
- a 12. pont legyen kiegészítve a testületi határozat számával, és a támogatási
összeggel.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 8.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a közfoglalkoztatási terv elfogadása.
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Szentgyörgyi József: A közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban egy pár mondatot szeretnék
mondani. Ez az „Út a munkához” programhoz tartozik, ami arról szól, hogy megpróbáljuk
visszaterelni a munkához azokat az embereket, akik tartósan szociális segélyen vannak.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy aki rendszeres szociális segélyt kapott, azt szét kell
választani, mert aki egészségügyi okok miatt nem alkalmas a munkára, az marad tovább
segélyezésen, aki alkalmas munkára az bekerül az „Út a munkába” programba. Ennek nagyon
sok előnye van pl. hogy 90 %-át finanszírozza az állam. Havi 20 emberre megnyitunk egy
kapacitási keretet, nekünk kb. 500 e. Ft-ba kerül éves szinten, ugyanakkor sok minimálbérű
ember foglalkoztatására lennénk képesek. A tavalyi segélyezésben 3 fő volt, akit tudtunk
volna foglalkoztatni, az idén már 22 fő van. Akik elvesztették a munkájukat, azoknak nagyon
jó átmeneti foglalkoztatást tud nyújtani ez a program. Fontos, hogy ezt népszerűsítsük, hogy
van ilyen lehetőség. Be kell jelentkezni a munkaügyi központba, és segélyt kell kérni a
Polgármesteri Hivatalba, és ezzel bekerül a rendszerbe. Irodai adminisztrációs feladatok
ellátásában, intézményeknél konyhákban, közterületeken, intézményeink karbantartásánál is
tudnánk alkalmazni a rászorultakat. Egyeztettem a Miniszter Asszonnyal, hogy lehetséges-e,
hogy a települések között létrejöjjön egy ilyen együttműködés ezzel kapcsolatban, mert
amennyiben nem töltődik fel a keret, akkor tudjunk áthozni munkaerőt foglalkoztatásra.
Árokásásnál, csapadékvíz elvezetésnél, illegális szeméttelepek felszámolásában is tudnánk
foglalkoztatni munkaerőt. Szűrjük ki azokat az embereket, akik részt tudnának venni ebben a
programban. Egyelőre azt céloztuk meg, hogy a 20 főt töltsük fel.
Kérdés, észrevétel a közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom a
közfoglalkoztatási terv elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
13/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete „Az út a munkához” program gyakorlati
megvalósítására vonatkozó 2009. évi Közfoglalkoztatási tervét – a szakvéleményben javasolt
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módosítás végrehajtásával – elfogadja. Felkéri a polgármestert,
közfoglalkoztatási terv megvalósításáról.

gondoskodjon a

Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 9.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 9. napirend következik Halásztelek Város 2009. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadása. Két észrevétele volt a Pénzügyi Bizottságnak az egyik, hogy a
költségvetési hitel közbeszerzése nem került bele a táblázatba, a bizottság beillesztette a
helyére. Mivel április 1-jével változnak a közbeszerzési szabályok és nincs már ilyen, hogy
nemzeti, vagy nem nemzeti közbeszerzés, ezért ezeknek a helyére nyílt eljárás kerül.
Erdődi Sándorné: És az ÁMK élelmiszer közbeszerzésénél a dátum el volt írva, 2008-at
2009-re kell javítani. Egyébként a bizottság az elhangzott módosításokkal elfogadásra
javasolja Halásztelek 2009. évi Közbeszerzési tervét.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a Közbeszerzési tervvel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság által módosított közbeszerzési tervet, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
14/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának 2009. évi Közbeszerzési tervét az elhangzott
módosításokkal Képviselő-testület elfogadja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 10.) pontja:
Szentgyörgyi József: A helyi civil szervezetek 2009. évi költségvetési támogatásapályázatok elbírálása következik.
Az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, készült róla egy táblázat, amiben az szerepel,
hogy a formai, pénzügyi követelményeknek megfelelnek-e a civil szervezetek, milyen tagsága
van, mekkora támogatást igényelnek. Az nem szerepel rajta, hogy a két bizottság mennyi
támogatást javasol, ezt külön el fogom mondani mindegyik előterjesztésnél.

Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezet részére mindkét bizottság 200.000,- Ft támogatást
javasolt.
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Sipos Tibor: Előzetesen el szeretném mondani, az Oktatási Bizottság ülésén is elmondtam,
hogy az elmúlt évben tettem egy javaslatot, hogy objektíven ítéljük meg a támogatásokat, úgy
érzem, hogy ez továbbra sem a javaslatom alapján valósul meg, ezért tartózkodni fogok.
Szentgyörgyi József: Köszönöm.
Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezet ingyenes véradás szervezésére, szociális gondok
enyhítésére, ingyenes ruhasegély és élelmiszer csomagosztásra, szűrésre 300 e. Ft-ot kért,
mindkét bizottság 200 e. Ft-ot javasolt. Van-e más javaslat?
Végváriné Nyíri Lídia: Kiegészült még azzal, hogy elsősegélynyújtást és házi gondozást is
szeretnénk beindítani. A másik, hogy baby-sitter tanfolyamot szervezünk szeptembertől.
Szentgyörgyi József: Amennyiben más javaslat nincs, aki a bizottságok 200 e. Ft-os
támogatásával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen, 1 fő
tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot. (1)
Szentgyörgyi József: A Halásztelki Karate Klub (világbajnokság felkészítő versenyekre, és
a Halásztelki ÁMK-ban történő edzések működtetésére) a Pénzügyi Bizottság 200 e. Ft-ot
javasolt. Az Oktatási Bizottság ebben a kérdésben nem hozott határozatot. Amennyiben más
javaslat nincs, aki a bizottság 200 e. Ft-os javaslatával egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen, 1 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot.
(2)
Szentgyörgyi József: A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület 600 e. Ft-os igénnyel fordult az
önkormányzat felé - kirándulásokra, kulturális célokra. A Pénzügyi Bizottság 450 e. Ft-ot
javasolt, az Oktatási Bizottság nem határozott ebben a kérdésben. Van-e más javaslat,
amennyiben nincs, aki a 450 e. Ft-tal egyetért, kérem, jelezze! Erdődi Sándorné jelezte, hogy
nem kíván szavazni az érintettsége miatt. Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 2 fő
tartózkodott (1 fő nem szavazott) szavazattal elfogadta a javaslatot. (3)

Nyugdíjas Baráti Kör - beteglátogatásra, nótaestre, kirándulásra, ünnepségekre, névnapokra,
társadalmi ünnepeken való részvételre 300 e. Ft-ot kért, a Pénzügyi Bizottság 200 e. Ft-ot
javasolt, az Oktatási Bizottság nem döntött a kérdésben. Kérdés, észrevétel, más javaslat?
Amennyiben nincs, aki a Nyugdíjas Baráti Kör 200 e. Ft-os támogatásával egyetért, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő igen, 3 fő tartózkodott (1 fő érintett nem szavazott)
szavazattal elfogadta a javaslatot. (4)

Halásztelki Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas Egyesülete 500 e. Ft támogatási igénnyel
fordult az önkormányzathoz - ágyban fekvő betegek meglátogatására, névnapokra, házassági
évfordulókra, karácsonyra, kirándulásra. A Pénzügyi Bizottság 450 e. Ft-ot javasolt, az
Oktatási Bizottság nem döntött a kérdésben. Más javaslat, észrevétel? Amennyiben nincs, aki
a Halásztelki Mozgáskorlátozottak Nyugdíjas Egyesülete 450 e. Ft-os támogatásával egyetért,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 2 fő tartózkodott (1 fő érintett nem
szavazott) szavazattal elfogadta a javaslatot. (5)
Halásztelki Boksz Klub 500 e. Ft-os támogatást kért, illetve továbbra is kéri az ingyenes
teremhasználatot. A Pénzügyi Bizottság 100 e. Ft-os támogatást javasol, és támogatja
továbbra is a Sportcentrum termének ingyenes használatát. Az Oktatási Bizottság nem döntött
a kérdésben.
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Más javaslat a Boksz Klub támogatásával kapcsolatban? Aki az ingyenes teremhasználattal
és a 100 e. Ft-os támogatási összeggel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
10 fő igen, 2 fő tartózkodott, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot. (6)

ÁMK - Görögh Zoltán - az ÁMK-ban tanuló sportolóinak útiköltségére, versenyeztetésre,
edzésfelszerelésre adott be 300 e. Ft-os igényt, az igényét az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság
is jóváhagyta és javasolja a 300 e. Ft megadását. Képviselő-társaimtól kérdezem esetleg más
javaslat? Aki a 300 e. Ft-os támogatással egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 11 fő igen, 2 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot. (7)
Csepel Stúdió Egyesület technikai háttér biztosítására, tanulmányutakra, fotószakkörre 200
e. Ft-ot kér, az Okt. és a Pénzügyi Bizottság is 100-100 e. Ft-ot javasol.
Dr. Füredi Béla: Mi a tevékenységük?
Szentgyörgyi József: Halásztelki egyetemistákból és középiskolásokból létrejött működő
egyesület. Tavaly készítettek Halásztelken környezetvédelmi felméréseket, és térképeket,
fotókat. Most egy digitális térkép elkészítésében is közreműködnek. Aki a 100 e. Ft-os
támogatással egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen, 2 fő
tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot. (8)
Csepel Görög Katolikus Egyház a templomudvar térkövezésére 800 e. Ft-os támogatást kér,
az Okt. és a Pénzügyi Bizottság is 250 e. Ft-ra tett javaslatot. Kérdezném, hogy más javaslat
van-e? Amennyiben nincs, aki a 250 e. Ft-os támogatással egyetért, kérem, jelezze!
Lengyel Izabella: Lehet, hogy elírás, de most tűnt fel nekem, hogy 2008. évi támogatásról
nem nyújtott be elszámolást.
Schvarzenberger Györgyné: Nem nyújtott be, - a Horgász Egyesület sem nyújtott be
elszámolást.
Szentgyörgyi József: Tavalyi évben is azt csináltuk, hogy mivel a belső ellenőr ellenőrzi a
formai követelményeket, így az egyik bizottság sem szűrte ki a formai hibákat. Amennyiben
eleget tesz a pótlásnak, akkor megkapja a támogatást, amennyiben nem érkeznek be az
elszámolások, akkor nem kerül aláírásra a támogatási szerződés. Elnézést, de ezt elfelejtettem
elmondani a napirendi pont elején.
Aki a 250 e. Ft-os támogatással egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a 9 fő igen, 3 fő
tartózkodott, 1 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot. (9)
Szt. Erzsébet Római Katolikus Egyház Lurdes-i barlangra, fenntartási költségekre 500 e.
Ft-ot igényelt. Az Okt. és a Pénzügyi Bizottság 250 e. Ft-os támogatást javasol. Más javaslat,
észrevétel, kérdés?
Fekete Violetta: Ami elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésén, szeretném, ha ismét
elmondaná.
Szentgyörgyi József: A templom domboldalába kerülne a „Lurdes-i” barlang kialakításra.
Azt a felajánlást tettem, amennyiben elkészül a terve, költségvetése, ugyan úgy, mint a
„Bolgárkeréknél” akkor ezzel külön fog foglalkozni a testület.
Aki a Szt. Erzsébet Római Katolikus Egyház 250 e. Ft-os támogatásával, a „Lurdes-i”
barlang kiépítésével egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő
tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot. (10)
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Tököl-Halásztelki Református Egyházközség 500 e. Ft-os támogatási igénnyel fordult a
Képviselő-testülethez működési költség, épület karbantartásra, felújításra – Az Okt. és a
Pénzügyi Bizottság 250 e. Ft-os támogatást javasolt.
Erdődi Sándorné: Elnézést, de működésre nem javasolta a Pénzügyi Bizottság.
Szentgyörgyi József: Igen, nem vezettem át, - épület karbantartásra, felújításra 250 e. Ft-ot
javasolt a bizottság. Kérdés, észrevétel, módosítással az elhangzottakkal kapcsolatban? Aki a
250 e. Ft-os támogatással (épület karbantartásra, felújításra) egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot.
(11)

Halásztelki Zenebarátok Közhasznú Egyesülete 2.050 e. Ft-os igénnyel fordult az
önkormányzathoz (helyi rendezvényeken való részvételre, testvérvárosi kapcsolatok
ápolására, kórustalálkozók szervezésére, kórustalálkozókon való részvételre, minősítő
koncertre (KÓTA). A Pénzügyi B javaslat 500 e. Ft. Az Okt. Biz. ebben a kérdésben nem
döntött.
Tolnai József: Érintettségem miatt nem fogok szavazni.
Szentgyörgyi József: Esetleg kérdés, észrevétel, más javaslat? Amennyiben nincs, aki
egyetért az 500 e. Ft-os javaslattal, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 2
fő tartózkodott (1 fő érintett nem szavazott) szavazattal elfogadta a javaslatot. (12)
Garabonciás Egyesület 600 e. Ft-os támogatást nyújtott be működésre, ruhára, - csizmákra –
utazásra, külkapcsolatokra, zenegépre. Oktatási B. nem döntött a kérdésben, a Pénzügyi
Bizottság nem javasolt támogatást a „Kis Garabonciások” fellépők ruházatát, fellépését az
az ünnepek költségvetéséből kívánja fellépésenként támogatni. Amennyiben nincs kérdés,
észrevétel, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
11 fő igen, 2 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot. (13)
Horgász Egyesületnél is van elszámolási probléma, - helyi versenyek megszervezésére 100
e. Ft-os támogatást kértek. A létszám miatt, mint a Pénzügyi és az Oktatási Bizottság is
jóváhagyta. Természetesen a tavalyi elszámolást pótolnia kell, hogy ehhez a 100 e. Ft-hoz
hozzájussanak. Kérdés, észrevétel a horgászok támogatásával kapcsolatban? Aki a 100 e. Ftos támogatással egyetért, - versenyek megszervezésére – kérem, jelezze! Megállapítom, hogy
a testület 11 fő igen, 2 fő tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot. (14.)
Német Nemzetiségi Önkormányzat 200 e. Ft-os igénnyel fordult a Képviselő-testülethez,
tavaly a tartalékkeretre jóváhagyott a testület 200 e. Ft-ot, az idén is ennyit kérnének pályázati
önrészre. Az Oktatási Bizottság nem tárgyalta, a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a
támogatást. Észrevétel, kérdés, javaslat? A Pénzügyi Bizottság nem javasol támogatást az
NNÖ részére.
Dr. Füredi Béla: Miért nem?
Szentgyörgyi József: Tavalyi évben 200 e. Ft támogatást kaptak, az volt a tapasztalat, ugyan
azzal a rendezvénnyel pályáztak három helyre is. Két pályázaton nyertek, és különböző
összegek voltak az önrészek. Amit tőlünk kaptak összeget, azt maradványként hozzák át a
költségvetésükben, mert a felhasználása nem történt meg. Az év végi maradványukon pedig
eszközöket vásároltak az intézményeknek. Erre mondta a bizottság, hogy ha támogatni
akarjuk az intézményeinket, akkor nem kell az NNÖ-n keresztül, hanem közvetlenül is tudunk
adni támogatást, - így sok értelme nincs a dolognak.
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Fekete Violetta: A pályázati anyagban az szerepelt, hogy nem utalta át az önkormányzat azt a
pénzt amit megkapott a testülettől.
Szentgyörgyi József: Megkapja, bent van a pénzmaradványban. A Pénzügyi Bizottság nem
javasolt támogatást az NNÖ önrész-pályázatához. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő igen, 1 fő tartózkodott, 3 fő nem szavazattal
elfogadta a javaslatot, - nem támogatja a testület az NNÖ kérelmét. (15)
Rockin’ Board Táncsport Egyesülete versenyeztetési költségekre kért támogatást. A
Pénzügyi Bizottság ugyan azt javasolta, mint a Garabonciás Egyesületnél – amennyiben
fellépnek a rendezvényeinken, akkor kaphatnak támogatást.
Tolnai József: Az Oktatási Bizottság is azt javasolja, hogy az ünnepi alkalmakkor kapjanak
támogatást.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a javaslathoz? Amennyiben nincs, szavazzunk! Aki
egyetért a bizottságok javaslatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen,
1 fő nem, 1 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot. (16)

SZÜNET
(Dr. Fodor József képviselő nincs jelen.)
Szentgyörgyi József: A Pénzügyi Bizottság 3.350 e. Ft-ot osztott ki a civil szervezeteknek,
650 e. Ft-ot javasol, hogy kerüljön az Oktatási Bizottság hatáskörébe a későbbi beérkező
igényekre.
Tolnai József: Amikor az Oktatási Bizottságnak az ülése zajlott, akkor még nem lehetett
tudni, hogy mik lesznek az elosztás után a végső arányok. Olyan határozatot hozott a
bizottság, hogy a fennmaradó összeg 2/3-mad, 1/3-mad arányban legyen meghatározva. A 2
m Ft a halásztelki kulturális rendezvények finanszírozására legyen elkülönítve.
Szentgyörgyi József: Jelenleg a 650 e. Ft-ról van szó. A javaslat az, hogy 650 e. Ft kerüljön
az Oktatási Bizottság hatáskörébe az évközben beérkező programok támogatására. Aki ezzel a
650 e. Ft-os áthelyezéssel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen,
2 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot. (17)
A Pénzügyi Bizottság másik javaslata az volt, hogy mivel két civil szervezetnél is az volt a
javaslata, hogy ha az önkormányzati ünnepeken fellépnek, akkor kapnak támogatást, ezért a
megmaradó 2 m Ft kerüljön a közösségi színtér ünnepek keretébe. Az Oktatási Bizottság
javaslata, hogy kulturális rendezvényekre legyen felhasználva ez az összeg.
Tolnai József: Igen, így pontosítsuk, ez a bizottság javaslata.
Szentgyörgyi József: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom,
hogy a testület 10 fő igen, 2 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, (18) és az alábbi
határozatot hozza:
15/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a halásztelki civil szervezetei illetve egyéb szervezetek
részére 2009. évre az alábbi támogatási összegeket biztosítja:
1.) Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezet részére:
(véradás szervezésére, szociális gondok enyhítésére,

200.000,- Ft
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2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

11.)

12.)

13.)

14.)

ingyenes ruhasegély és élelmiszer csomagosztásra,
szűrésre, elsősegélynyújtásra, házi gondozásra, baby-sitter
tanfolyam szervezésére)
Szavazás eredménye: 12 fő igen, 1 fő tartózkodott
Halásztelki Karate Klub részére:
200.000,- Ft
(világbajnokság felkészítő versenyekre, ÁMK-ba történő
edzések működtetésére)
Szavazás eredménye: 12 fő igen, 1 fő tartózkodott
Halásztelki Nyugdíjas Egyesület részére:
450.000,- Ft
(kirándulásokra, kulturális célokra)
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő tartózkodott (1 fő nem szavazott)
Nyugdíjas Baráti Kör részére:
200.000,- Ft
(beteglátogatásra, nótaestre, kirándulásra, ünnepségekre,
névnapokra, társadalmi ünnepekre)
Szavazás eredménye: 9 fő igen, 3 fő tartózkodott (1 fő érintett nem szavazott)
Halásztelki Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére:
450.000,- Ft
(ágyban fekvő betegek meglátogatására, névnapokra,
Házassági évfordulókra, karácsonyra, kirándulásra)
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő tartózkodott (1 fő érintett nem szavazott)
Halásztelki Boksz Klub részére:
Ingyenes teremhasználat + 100.000,- Ft
(versenyeztetésre)
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő tartózkodott, 1 nem
ÁMK - Görögh Zoltán részére:
300.000,- Ft
(ÁMK-ban tanuló sportolóinak útiköltségére, versenyeztetésre,
edzésfelszerelésre)
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 2 fő tartózkodott
Csepel Stúdió Egyesület részére:
100.000,- Ft
(technikai háttér biztosítására, tanulmányutakra, fotószakkörre)
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 2 fő tartózkodott
Csepel Görög Katolikus Egyház részére:
250.000,- Ft
(a templomudvar térkövezésére)
Szavazás eredménye: 9 fő igen, 3 fő tartózkodott, 1 fő nem
Szt. Erzsébet Római Katolikus Egyház részére:
250.000,- Ft
(Lurdes-i barlangra, fenntartási költségekre)
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő tartózkodott
Tököl-Halásztelki Református Egyházközség részére:
250.000,- Ft
(épület karbantartásra, felújításra)
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő tartózkodott
Halásztelki Zenebarátok Közhasznú Egyesülete részére:
500.000,- Ft
(helyi rendezvényeken való részvételre, testvérvárosi kapcsolatok
ápolására, kórustalálkozók szervezésére, kórustalálkozókon való
részvételre, minősítő koncertre (KÓTA)
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő tartózkodott (1 fő érintett nem szavazott)
Garabonciás Egyesület részére:
a „Kis Garabonciásoknak”
ünnepi alkalmakra
az ünnepek keret terhére biztosít támogatást a testület
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 2 fő tartózkodott
Horgász Egyesület részére:
100.000,- Ft
(versenyek megszervezésére)
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 2 fő tartózkodott
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15.) Német Nemzetiségi Önkormányzat részére
nem biztosít támogatást
a testület az önrész-pályázatra
9 fő igen, 1 fő tartózkodott, 3 fő nem szavazattal
a Képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
16.) Rockin’ Board Táncsport Egyesülete részére:
ünnepi alkalmakra
az ünnepek keret terhére biztosít támogatást a bizottság
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 1 fő nem, 1 fő tartózkodott
17.) A Képviselő-testület az Oktatási Bizottság hatáskörébe utal 650.000,- Ft-ot
évközben beérkező programok támogatására
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő tartózkodott
18.) A Képviselő-testület kulturális rendezvényekre
2.000.000,- Ft-ot
biztosít.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Tolnai József: A kulturális rendezvényekkel kapcsolatosan született egy terv erre az évre
vonatkozóan, amit a bizottság elfogadott. A 2 m Ft felhasználásáról ki fog dönteni?
Szentgyörgyi József: A bizottságnak újra kell tárgyalnia a 2 m Ft felosztását is.
Tolnai József: A pontosítás végett kérdezném, ha a Garabonciás Egyesület az ünnepeken
fellép, és ehhez benyújt támogatást, akkor ebből a keretből finanszírozhatjuk?
Szentgyörgyi József: Az ünnepek keretéből. A bizottságnak jogosultsága van a 650 e. Ft-hoz
is hozzányúlnia, ha gondolja.
Tolnai József: Van-e jogosultsága a tekintetben, hogy mennyi pénzt kap a Garabonciás az
adott ünnep kapcsán. Amennyiben beadnak igényt támogatásra, azt külön elbírálja az Oktatási
Bizottság, vagy pedig a közművelődési előadó jelzi, hogy a fellépésükért ennyit kaptak.
Szentgyörgyi József: A bizottság állást foglalhat, hogy a tervezetben az egyes
rendezvényekre ennyit meg ennyit szánunk, a bizottság véleményezheti, hogy sok vagy kevés.
Amennyiben konkrét igény érkezik be, akkor akár a 650 e. Ft terhére is finanszírozhat a
bizottság.
Hanfeldt István: Buzsik Regina édesapja itt volt az ülés elején, azt szeretném kérdezni, hogy
melyik keretből lehet támogatást nyújtani a lányának. A másik pedig, hogy a Bolgár
Kisebbségi Önkormányzat igényét, - ami utólagosan érkezett, miből fogjuk támogatni, jó
lenne tisztázni, hogy a 650 e. Ft-ból, vagy a 2 m Ft-ból, mert a Bolgárok kérelme ebbe nem
fér bele.
Szentgyörgyi József: Mindkét anyag későn érkezett. Meg fogom kérni az elnök urat, hogy
pontosan részletezze, hogy mire gondolt, és esetleg mit tudunk finanszírozni. Ezek az
anyagok nem kellettek volna, hogy a testület elé kerüljenek, ezek a későn jött anyagok. A
következő testületi ülésen lehet tárgyalni. Buzsik Regina kérelme is későn érkezett, a
bizottság eldönti, hogy akarja-e támogatni vagy nem.

Napirend 11.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk - döntés INVITEL részvények
átadásáról.
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Két éve járok az INVITEL közgyűléseire, 2 éve jelzem, hogy szeretném, ha tennének vételi
ajánlatot a részvénycsomagunkra. 365 db névértékű részvényünk van (1000,- Ft-os) – erre tett
darabonkénti 1.112,- Ft-os vételi ajánlatot, amit javasoltam a Pénzügyi Bizottságnak
elfogadásra.
(Dr. Fodor József képviselő visszajött)
Erdődi Sándorné: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja, hogy Halásztelek
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 365.000.- Ft, - azaz háromszázhatvanötezer Ft
értékű törzsrészvényt az INVITEL Zrt. részére a becsült ellenérték figyelembe vételével
eladja. Becsült érték: egy darab 1.000.-Ft névértékű törzsrészvény vételára 1.112.- Ft.
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, Kardos Zoltán: igen, Kiss Miklós: igen, Lengyel Izabella: igen, Sipos Tibor: igen,
Tolnai József: igen, Végváriné Nyíri Lídia: igen.
Szentgyörgyi József: Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, és az alábbi határozatot hozza:
16/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással megerősíti
szándékát abban, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 365.000.- Ft, - azaz
Háromszázhatvanötezer forint - értékű törzsrészvényt az INVITEL Zrt. részére a becsült
ellenérték figyelembe vételével eladja.
Becsült érték: egy darab 1.000.-Ft névértékű törzsrészvény vételára 1.112.- Ft.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 12.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk - Megbízási szerződés közbiztonsági
feladatok ellátására a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság javasolja Halásztelek Város Önkormányzata és a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság előterjesztés szerinti megállapodásának elfogadását havi
maximum 40 óra túlszolgálat megrendelésével.
Szentgyörgyi József: Összesen 40 óra túlszolgálatot rendelünk a rendőrségtől, 1800 Ft-os
óradíj/hó áron, illetve 250 e. Ft-os támogatást nyújtunk éves szinten az
üzemanyagköltségekre. Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen, 1 főt tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot,
és az alábbi határozatot hozza:
17/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület egyetért Halásztelek Város Önkormányzata (2314. Halásztelek, Posta
köz l.) és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139. Budapest, Teve u. 4-6.) előterjesztés
szerinti megállapodásával, havi maximum 40 óra túlszolgálat megrendelésével.
Felkéri a Polgármester urat a megállapodás aláírására.
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Szavazás eredménye: 12 fő igen, 1 főt tartózkodott
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 13.) pontja:
Szentgyörgyi József: Halásztelek stratégiai zajtérképéhez kapcsolódó intézkedési terv
elfogadása a következő napirendi pontunk. Amennyiben megnézték az anyagot, akkor látják,
egy kicsit elavult a határozati javaslat. Ennek jó része már teljesült, amit közlekedési
feladatként fogalmazott meg a javaslat, ennek az az oka, hogy ez a pályázat lezárásának a
része. Ez egy EU-s finanszírozású pályázat volt, amit a főváros menedzselt, irányított és az
összes agglomerációs település beletartozott – azért javasoltam az elfogadását.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja
Halásztelek stratégiai zajtérképére épülő Intézkedési Tervét.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben
nincs, akkor szavazzunk! Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
18/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Halásztelek stratégiai
zajtérképére épülő Intézkedési Tervét.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 14.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk - döntés köztemetőben harang
elektronikájának kiépítéséről.
Az előző testületi ülésen tárgyaltuk a temető üzemeltetőjének a beszámolóját. Képviselőtársaim felvetették, hogy a lakossági felajánlásból épített harang miért nem szól a
temetéseken. A temető üzemeltetője jelezte, hogy nem tud még egy munkaerőt biztosítani a
harang üzemeltetésére. Az a javaslat született, hogy kér az üzemeltető árajánlatokat a harang
elektronikájára. Elküldte az árajánlatot, amit ki is küldtem Önöknek. A temető üzemeltetője
felajánlotta, hogy kifizeti az összeget, mert évi 50 m-es kerítés megépítését vállalta,
csökkentené a kerítés nagyságát. Abban maradtunk, hogy a harang elektronikáját
megfinanszírozza az önkormányzat, - ezért tettem javaslatot a 170 e. Ft + Áfa összegben az
elektronika finanszírozására a tartalékkeretből.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, hogy a tartalék keret terhére
170.000,- Ft + ÁFA (Egyszázhetvenezer forint + ÁFA) összeget biztosítson a halásztelki
köztemető harangja elektromos vezérlésének kiépítésére.
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Javasolja felkérni a Polgármester urat, hogy Kapui Gyula (2335. Taksony, Fő út 104.)
kivitelezővel a szerződést kösse meg.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban? Aki egyetért a
javaslattal, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
19/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tartalék keret terhére 170.000,- Ft +
ÁFA (Egyszázhetvenezer forint + ÁFA) összeget biztosít a halásztelki köztemető harangja
elektromos vezérlésének kiépítésére.
Felkéri a Polgármester urat, hogy Kapui Gyula (2335. Taksony, Fő út 104.) kivitelezővel a
szerződést kösse meg.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 15.) pontja:
Szentgyörgyi József: A tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére és technológiai
fejlesztésére beadott pályázat becsült beruházási költségének módosítása a következő
napirendi pontunk. Az előterjesztésben szereplő táblázat a pályázat költségeit jeleníti meg,
mibe kerül a menedzselés, és mibe kerül a megvalósítása ennek a közel 2 milliárdos
projektnek. A pályázati anyag háttér dokumentáció, melyhez kell a testület megerősítése. Azt,
hogy ebből ténylegesen mennyi lesz a költség, és mennyi hárul a településre a pályázati
rendszer végén, a közbeszerzés lebonyolításakor fog kiderülni. Nekünk nagyon fontos, hogy a
szennyvíztisztító telep bővítése megtörténjen, mivel Halásztelek elérte a kontingensének
lassan a maximumát, illetve ebben benne van a Halásztelek végátemelőjétől a nyomóvezeték
a tököli új átemelőig, ami nekünk létfontosságú a rendszer biztonsága szempontjából.
Javaslom, hogy a kiküldött határozati javaslatot a testület fogadja el.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a tököli szennyvíztisztító
telep kapacitásbővítésével kapcsolatos módosítást.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel, javaslat a határozati javaslathoz? Aki a kiküldött
írásos határozati javaslattal egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
20/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére, és
technológiai fejlesztésére beadott pályázat becsült beruházási költségét az alábbi táblázat
szerint módosítja, valamint a korábbi 4%-os tartalékot 8%-ra emeli.

Megnevezés
Halásztelek végátemelőjétől nyomóvezeték Tököli
új átemelőig és Pesti úti átemelő átalakítása

Nettó
költség
(eFt)
257.000

ÁFA
(eFt)
51.400

Összesen
(eFt)
308.400

RMT
nettó
(eFt)
269.900

RMT
ÁFA
(eFt)
53.980

RMT
bruttó
(eFt)
323.880
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Tököli új átemelő és új nyomócső a
szennyvíztisztító telepig
Szennyvíztisztító telep III. ütem bővítés,
korszerűsítés
Tisztított szennyvíz bevezetés Duna sodorvonalába
Építés összesen
Tartalék 4% az építésre
Tartalékkal növelt építési költség
Járulékos költségek (II. forduló)
PR
Projektmenedzsment (közbeszerzéssel együtt)
FIDIC mérnök (3%)
Tervezői művezetés (1%)
Könyvvizsgálat
Fejlesztés összesen

115.000
724.000
228.000
1.324.000
52.960
1.376.960
80.870
7.500
15.800
41.300
13.770
2.500
1.457.830

23.000

138.000

120.800

24.160

144.960

144.800 868.800
760.200
45.600 273.600
239.400
264.800 1.588.800 1.390.300
10.592
63.552
111.200
275.392 1.652.352 1.501.500
16.174
97.044
80.000
1.500
9.000
7.500
3.160
18.960
17.300
8.260
49.560
45.000
2.754
16.524
7.500
500
3.000
2.700
291.566 1.749.396 1.581.500

152.040
47.880
278.060
22.240
300.300
16.000
1.500
3.460
9.000
1.500
540
316.300

912.240
287.280
1.668.360
133.440
1.801.800
96.000
9.000
20.760
54.000
9.000
3.240
1.897.800

Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 16.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Halásztelek településrendezési
eszközeinek módosítása.
2007-ben módosítottuk a HÉSZ-ünket, újra igény van egy átfogó vizsgálatra. Ez azt jelenti,
hogy ennek az átfutása kb. 8-10 hónap. A testület ezzel hivatalosan elindítja a HÉSZ
módosítását. Most egy igénygyűjtési időszak kezdődik, amely döntésre bekerül a testület elé.
Az a javaslat, amit a testület is támogat, az megy további tervezésre, illetve a
szakhatóságokkal történő egyeztetésre. Utána ismét visszakerül a testület elé, és dönt a HÉSZ
módosításáról. Javaslat az, hogy indítsuk meg ezt az eljárási folyamatot.
Erdődi Sándorné: Halásztelek Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, a 16/2007. (VII. 6.) ÖK sz. rendeletével
módosított, a 8/2005. (IV. 06.) ÖK sz. rendelettel jóváhagyott, helyi építési szabályzatát
(HÉSZ) és szabályozási tervét (HSZT) – a település teljes területére vonatkozóan – vizsgálja
felül, és a szükséges mértékben módosítsa.
Javasolja felkérni a polgármestert a tervezési szerződés előkészítésére.
(Horváth Lajos képviselő megérkezett.)
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a határozati javaslathoz? Amennyiben nincs, aki
egyetért a HÉSZ módosításának elindításával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
12 fő igen, 1 fő tartózkodott szavazattal (Horváth Lajos képviselő még nem szavazott)
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
21/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16/2007. (VII. 6.) ÖK
sz. rendeletével módosított, a 8/2005. (IV. 06.) ÖK sz. rendelettel jóváhagyott, helyi építési
szabályzatát (HÉSZ) és szabályozási tervét (HSZT) – a település teljes területére vonatkozóan
– felülvizsgálja, és a szükséges mértékben módosítja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tervezési szerződés előkészítésére.
Szavazás eredménye: 12 fő igen, 1 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 17.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk névhasználat iránti kérelem. A Bocskai
István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak szülői
közössége a „Halásztelki Bocskai István Kulturális Egyesületet” kívánja létrehozni, és ezért
kéri az önkormányzatát, hogy szíveskedjen hozzájárulni az egyesület elnevezésében a
Halásztelek szó használatához.
Dr. Füredi Béla: A bizottság a testületnek engedélyezésre javasolja a névhasználatot, 3 fő
igen szavazattal.
Szentgyörgyi József: Észrevétel, kérdés, más javaslat? Aki egyetért a bizottság határozatával,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
22/2009. (III. 26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület engedélyezi a Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium kérelmére, a „Halásztelki Bocskai István Kulturális Egyesülete
részére” Halásztelek nevének használatát.
Szavazás eredménye: 13 fő igen, 1 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Az egyebekben kérdés, észrevétel javaslat van-e a testület részéről?
Amennyiben nincs, nyílt ülésünket bezárom, zárt ülés következik.

Kmf.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:

Lengyel Izabella
képviselő

Hanfeldt István
képviselő

