Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 30-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, Dr. Fodor József, Dr. Füredi Béla, Hanfeldt István, Horváth Lajos, Kardos Zoltán,
Lengyel Izabella, Sipos Tibor, Tolnai József, Végváriné Nyíri Lídia képviselők, Baloghné dr.
Nagy Edit jegyző.
Távol maradt: Fekete Violetta, Kiss Miklós képviselők.
Megjelent meghívottak: Schvarzenberger Györgyné mb. péü. irodavez. Acélvári Attila
műszaki irodavez. Jordánné Besenyei Mária igazg. irodavez. Juhász Zoltánné igazgató,
Urbán Miklós HATE Kft. ügyvez.igazg., Fodor Pálné belső ellenőr, Fülöp Olga
könyvvizsgáló h. Dr. Öveges Kristóf rendőrkapitány.

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: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésükön.
Megállapítom, hogy a testület 10 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Elsőként beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő –
fontosabb eseményeiről – következik.
-

-

-

Elkészült a Nap, Hajnal, Ősz utca végén lévő út, műszaki átadása megtörtént. Úgy néz
ki, hogy a tervezett költségvetésnél valamennyivel olcsóbb lesz a beruházás.
Valószínű lesz ezért egy szerződésmódosítás.
A Sportcentrum előtt lévő parkoló elkészült.
45 e. Ft + ÁFÁ-ért a VITÉP KFT nyerte meg a fiúneves utcák, a Csillag utca, a
Melinda utca burkolását. A sorban a másik legjobb árajánlattevő megkifogásolta a
közbeszerzést.
(Dr. Fodor József képviselő megérkezett.)
Az óvodai eszközök átadási határideje lejárt, átadás- átvétel még előttünk van.
Az új óvoda ünnepélyes avatása május 8-án lesz, 10 órakor.
Április 2. és 6. között Leisnigben vendégül láttak bennünket. Az asztal végén vannak
kitéve az ajándéktárgyak. Egy nagyon szép, nagyváros, hatalmas régi épületekkel, és
jelentősen fogyó lakossággal. Jelen voltak az olasz testvérváros meghívottai is.
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Augusztus 20-ára várjuk vissza Halásztelekre mindkét testvérváros küldötteit. A
testvérvárosi kapcsolatot ekkor lehetne hivatalosan kialakítani.
- Ülésezett a Csepel-sziget Társulás gerincúttal foglalkozó társasága, tájékoztattak arról,
hogy Halásztelek gerincúti ága, ami átjön az M0-ás fölött és a II. Rákóczi útba
csatlakozik Csepel határa előtt – ezt Csepel megkifogásolta, így át kellett terveztetni a
gerincút csatlakozását. Ezért a halásztelki át elkészülési időpontja 2011. júniusra
tolódott.
(Sipos Tibor képviselő megérkezett)
- A Csepel-sziget Társulás ülésén elfogadta a sziget új térségfejlesztési programját. Ez
egy elég nagy anyag, ki fogom küldeni Képviselő-társaimnak a környék fejlesztési
elképzelését.
- Ülésezett a Vízművek közgyűlése, melynek keretében döntöttek a tavalyi nyereség
felosztásáról. A részvényeink után kb. 3 m Ft-ot kapott az önkormányzat.
- A tököli szennyvíztisztító beruházással kapcsolatban készült egy hosszú társulási
szerződés, és egy bonyolult pénzügyi terv. Ezt a következő testületi ülésen tárgyalni
fogjuk. Valószínű ki fogjuk küldeni előbb az anyagot, hogy legyen idő felkészülni
ezzel kapcsolatban a bizottsági ülésre.
Szentgyörgyi József: Közben 12 főre egészült ki a testület, szeretnék kérni két fő
hitelesítőt. Sipos Tibor és Végváriné Nyíri Lídia képviselők jelentkeznek. Aki egyetért a
hitelesítők személyével, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen
szavazattal elfogadja a hitelesítők személyét.
Szentgyörgyi József: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról –
napirend következik.
- A Képviselő-testület elfogadta a Krétai Szent András Alapítvány és Halásztelek Város
Önkormányzata között létrejövő nappali ellátásra vonatkozó ellátási szerződéstervezetet, - a szerződést aláírtuk, a teljesítés is megtörtént.
- A Képviselő-testület elfogadta „Az út a munkához” program gyakorlati
megvalósítására vonatkozó 2009. évi Közfoglalkoztatási tervet – a program elindult,
nagyon sok jelentkezőnk egyelőre nincs, a lakosság tájékoztatása folyik.
- Halásztelek Város Önkormányzatának 2009. évi Közbeszerzési tervét a Képviselőtestület elfogadta, - felkerült az Internetre is.
- Halásztelek Város Képviselő-testülete döntött a halásztelki civil szervezetek
támogatásáról – az értesítést mindenki megkapta, szerződések megkötése folyamatban
van.
- A Képviselő-testület név szerinti szavazással döntött arról, hogy 365.000.- Ft értékű
törzsrészvényt az INVITEL Zrt. részére a becsült ellenérték figyelembe vételével
eladja. A jövő héten lesz az INVITEL közgyűlése.
- A Képviselő-testület egyetértett Halásztelek Város Önkormányzata és a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság közötti megállapodással, havi maximum 40 óra túlszolgálat
megrendelésével. A szerződés aláírása folyamatban van.
- A Képviselő-testület elfogadta Halásztelek stratégiai zajtérképére épülő Intézkedési
Tervet.
- A testület 170.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított a halásztelki köztemető harangja
elektromos vezérlésének kiépítésére, - a szerződés aláírásra került.
- Halásztelek Város Képviselő-testülete a tököli szennyvíztisztító telep
kapacitásbővítésére szolgáló pénzügyi táblát elfogadta, de ez még a társulási
szerződéssel együtt visszakerül a testület elé. A tököli polgármester jelezte, hogy a
halásztelki csatlakozáskor 1992. körül Halásztelek vállalt egy bekötési költséget,
ennek a beruházási összege kb. 230 m Ft körül van, ennek a 15 %-át kellene fizetni.
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Kértünk róla írásos anyagot, 15.8 m Ft-ról beszélünk, de csak akkor tudunk tárgyalni,
ha valamilyen információt kapunk erről.
- A testület döntött HÉSZ és a Szabályozási terv módosításának az elindításáról.
- A Képviselő-testület engedélyezte a Bocskai István Református Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kérelmére, a „Halásztelki Bocskai István
Kulturális Egyesülete részére” Halásztelek nevének használatát, - az értesítés
megtörtént.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben
nincs, rátérünk a napirendi pontokra. Módosítási javaslatom lenne a 6. és 7. napirendi
pontot az Ügyrendi és az Oktatási Bizottság levette napirendjéről. Az Ügyrendi Bizottság
tárgyalta a szavazatszámláló bizottság tagjainak a pótlását, amelyet utolsó napirendi
pontnak felveszünk. Aki a módosításokkal egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 12 fő igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat, és azok sorrendjét.

Napirendi pontok:
1) A 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló.(zárszámadás-rendeletalkotás)
(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2) Rendelet-tervezet útépítési hozzájárulásról. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
3) Beszámoló a Szigetszentmiklós Városi Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról. A
Körzeti megbízottak beszámolója a 2008. évi helyi intézkedésekről (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4) A 2008. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása, belső ellenőri jelentés- utóvizsgálat.
(írásos anyag)
Előterjesztő: Fodor Pálné belső ellenőr
5) A 2009/2010 nevelési, ill. tanévben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok
számának maghatározása, valamint a maximális csoport és osztálylétszámtól való
eltérés engedélyezés (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
6) Javaslat a Polgárőr Egyesület támogatására. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
7) A Helyi Választási Iroda Szavazatszámláló Bizottságába tagok- póttagok
megválasztása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
8) Egyebek. - Május 1-jei ünnepség.
- Szúnyoggyérítés.

Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az első napirendi pontunk a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámoló.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2008. évi költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót. A könyvvizsgáló is részt vett az ülésünkön, és elmondta a zárszámadásról a
véleményét, amely megegyezett a képviselő-társaim véleményével. A bizottság a következő
határozatot hozta: A bizottság elfogadja, s a testületnek elfogadásra javasolja a 2008. évi
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költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.118.798 e. Ft bevétellel, és 1.097.277 e. Ft
kiadással. Ez a határozat egyik része, a másik pedig a pénzmaradványról szól: A bizottság
elfogadja a költségvetésben a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt, ami kötelezettséggel
terhelt az 13.740 e. Ft, ebből ami a tényleges pénzmaradvány, aminek a bizottság a tartalékba
helyezését javasolja az 4.033 e. Ft.
Szentgyörgyi József: A Pénzügyi Bizottságon is elmondtam, hogy egy nagyon jó
költségvetési évünk volt, jó eredményt értünk el, azzal, hogy a költségvetésünk több mint a 23
%-át tudtuk fejlesztésre- beruházásra fordítani. Kiegyeznénk azzal, ha az idei év is hasonlóra
sikerülne. A maradék 4.033 e. Ft-ot a bizottság tartalékba javasolja helyezni. Kérdés,
észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Aki a Pénzügyi Bizottság határozatával egyetért
(elfogadja a beszámolót), kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 2 nem
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2009. (V.01.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Szentgyörgyi József: A pénzmaradványról külön kell szavaznunk – a 4.033 e. Ft tartalékba
helyezéséről. Aki a Pénzügyi Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom,
hogy a testület 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozza:
27/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi pénzmaradvány
elszámolását elfogadja, amelyből kötelezettséggel terhelt 13.740.000,- Ft, ebből a tényleges
pénzmaradvány 4.033.000,- Ft, melyet a testület a tartalékkeretbe rendel.
Szavazás eredménye: 11 fő igen, 1 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2. napirendi pontunk rendelet-tervezet útépítési hozzájárulásról.
Dr. Füredi Béla: A rendelet-tervezetet alaposan megtárgyalta a bizottság, ennek több oka is
volt, az egyik, hogy az 5. § (4) bekezdésében változtatást szeretett volna „Az útépítési
hozzájárulás megfizetésére legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetés adható.”, melyet a
bizottság nem szavazott meg. A másik pedig, hogy az ilyen horderejű kérdésnél a lakosság
véleményét jó lett volna megtudni. A végszavazásról, - mely a rendelet elfogadásáról szólt, 2
fő igen, 1 fő nem, 1 fő tartózkodott szavazattal nem tudott dönteni.
Baloghné dr. Nagy Edit: A rendelet-alkotásra felhatalmazást adó az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 28. § (1) és (2) bekezdése azt
mondja, hogy a Képviselő-testület az útépítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés
módjáról alkot rendeletet. Ennek tükrében, a napokban történt egyeztetések kapcsán a
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következő pontosításokat tenném: Az Értelmező rendelkezés (2) bekezdése úgy szóljon, hogy:
„Útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út építése, vagy felújítása,
önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként, közútként nyilvántartott területeken.” A
többit a későbbi vitás lehetőségek miatt kihagynánk.
Az Ügyrendi Bizottságon is vitát váltott ki az Általános rendelkezések 3. § (2) bekezdésében
az önkormányzati beruházásról, döntésről szóló értesítést fontosnak tartotta, - és nem ennek a
fontosságát kisebbítve, ugyan akkor az egységes értelmezés és jogi helyzet érdekében az a
javaslatom, hogy a (2) bekezdés ne kerüljön megfogalmazásra a rendeletben, hiszen a
hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról szóló felhatalmazáshoz ez nem tartozik.
Az útépítési hozzájárulás mértéke, amely a 4. § (1) bekezdésének pontos szövegezése a
következő lenne: „Az önkormányzati beruházásban megvalósított útépítéshez a hozzájárulás
mértékét a beruházási összköltség alapján kell megállapítani. A hozzájárulás mértéke
ingatlanonként a beruházási összköltség 90 %-a, legfeljebb 72.000,- Ft.” Ezeket a pontosítási
javaslatokat tenném a rendelet egységes végrehajtása érdekében.
Szentgyörgyi József: Az idén illetve a következő évben az összes olyan utat tudjuk burkolni,
ami a 2000 ill. a 2003-as belterületbe vonással lakott területek lettek. Az a terv, és az a
szándékunk, és azt ígértük a ciklustervben, hogy ezeket az utakat burkoljuk ebben a
ciklusban. Három ütemben valósítjuk meg, a Nap, Hajnal és az Ősz utca burkolása, ami 16 m
Ft-ba kerül. Ebből pályázaton nyertünk 7.5 m Ft-ot. Kb. 2 m Ft lakossági hozzájárulás lesz a
16 m Ft-os úthoz. A rendelet-tervezet elkészítése jogszabály alapján történt, ami ebből sajátos,
az a 72 e. Ft-nak a meghatározása. A javaslatom egy politikai, szociálpolitikai javaslat, úgy
gondolom, hogy ennyit lehet egy ingatlan-tulajdonostól úthozzájárulásra elkérni. Aki igénybe
veszi a részletfizetést az 12x6 Ft-tal járul hozzá az úthoz, - ez kb. a beruházási költség 10 %-át
teszi ki, a törvény 90 %-ot engedélyez. Ennél a megoldásnál a rendelet tervezetben saját
magunknak állítunk korlátot a jövőre nézve, hiszen azt mondjuk, hogy minden utat úgy kell
tervezni, hogy ingatlanonként max. 72 e. Ft lakossági hozzájárulással lehet számolni. A többi
költséget az önkormányzat költségvetéséből, vagy pályázatból elő kell teremteni.
Amennyiben elindul a 45 m Ft + ÁFÁ-s beruházás, amely a Csillag utca, Melinda utca illetve
a fiúneves utcákat jelenti, ott a lakossági hozzájárulás kb. 17-18 m Ft összeget jelent. A
maradék kb. 30 m Ft-ot az önkormányzat fogja fizetni. A gát melletti utcák beruházása is kb.
ennyibe fog kerülni, ott a lakossági hozzájárulásból kb. 12-13 m Ft. Ez a rendelet-tervezet
nem csak a mostani Nap-Hajnal-Ősz utcai úthozzájárulási megállapításáról szól, hanem
hosszabb távra az útburkolásokról szól. A 72 e. Ft még a 30 %-ot sem éri el, még a nagyobb
beruházásoknál sem. Biztos, hogy lesz olyan család, akinek ez a havi 6 e. Ft kifizetése is
problémát jelent, ebben a gazdasági válságban. Biztos, hogy nem fogja teljesíteni mindenki
időre a befizetést, biztos, hogy csúszások lesznek. Ezzel számoltunk a költségvetés
tervezésnél.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja
Halásztelek Város Önkormányzata útépítési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetét, azzal,
hogy az Ügyrendi Bizottság a 6 §-ba építsen be egy olyan pontot, amely a kétszeri kifizetést is
lehetővé teszi, a költségvetési éven belül. Ez a javaslat az átdolgozott rendelet esetében a
Jegyző Asszony döntése lesz – így idejét vesztette.
Szentgyörgyi József: A Jegyző Asszony maximum 12 havi részletfizetést határozhat meg,
ennél kevesebb lehet. Amennyiben 2 vagy 4 részletben szeretnék a lakosok befizetni a
hozzájárulást, a jelenlegi rendeletünk ezt lehetővé teszi.
Végváriné Nyíri Lídia: A lakosok tudnak erről, hogy nekik 72 e. Ft-tal hozzá kell járulniuk
az útépítéshez? A Dózsa György utcánál a 60 e. Ft-ot is sokallták. Nincsenek megelégedve a
lakosok, azt mondják, hogy nem képviseljük rendesen az álláspontjukat.
Szentgyörgyi József: Akkor tudjuk a lakosokat értesíteni, amikor tudjuk a beruházás teljes
összegét. A beruházás megindítása előtt a Nap, Hajnal, Ősz utcai lakosokat értesítettem, hogy
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mikor indul meg a beruházás, és mennyibe fog kerülni. Közöltem, hogy milyen összegű
javaslatot teszünk lakossági befizetésre, de a testület dönt ebben a kérdésben. A testület az
után szabhat ki úthozzájárulást, ha az út elkészült, - ezt leírtam a lakosoknak. A Csillag utca,
Merkúr utca, a fiúneves utcák, Melinda utca lakosait akkor tudom értesíteni, ha tisztázódik a
fellebbezés. Amennyiben elfogadja a testület a rendelet-tervezetet, akkor mindegy, hogy
mikor értesítjük a lakosokat, mert ez a rendelet évekre szól. Két terület burkolatával
kísérleteztünk az elmúlt évben, a Dózsa és a Kisgyár utca egy részének a burkolásával.
Mindkét esetben a közbeszerzési értékhatár alatt volt a beruházás összege, ezért három
árajánlatból tudtunk választani. Az a terv, hogy az őszi beruházásban a Diófasor, a Mária utca
és a Bolgárkertész utca által határolt összes utcába egyszerre meg lesz rendelve a burkolat. Az
egész blokknak egyszerre lesz kiküldve az értesítés a hozzájárulásról.
Tolnai József: A rendelet 4. § (2) bekezdése a saroktelek vonatkozását taglalja – az a
kérdésem, hogy ha az egyik oldalon megszületik az út és a tulajdonosi hozzájárulást
megfizetik, akkor a másik oldalon még egyszer nem kell megfizetni az úthozzájárulást?
Szentgyörgyi József: Minden ingatlannal kapcsolatban csak egyszer lehet hozzájárulást
kérni.
Tolnai József: Mi az eljárás abban az esetben, ha nem akarnak fizetni az ingatlantulajdonosok?
Szentgyörgyi József: Adók módjára beszedésre kerül.
Tolnai József: Amennyiben ezt a rendeletet elfogadjuk, akkor mindenki számára kötelező
lesz, függetlenül attól, hogy akar-e utat, vagy nem?
Szentgyörgyi József: Igen.
Sipos Tibor: Mindkét bizottsági ülésen elmondtam, továbbra is alapvető problémám az, hogy
lakosság megkérdezése nem történt meg. Nem tudom elképzelni, hogy amennyiben ma
hozunk egy rendeletet, azt visszamenőleg lehessen érvényesíteni. A harmadik problémám,
hogy a rendelet nincs kellően átgondolva. Ez a rendelet meghatározza a település életét elég
hosszú időre, a lakosság véleményét figyelembe kell venni. Nem tudom, hogy hogyan
gondoljuk a döntést, mivel a Pénzügyi illetve az Ügyrendi Bizottság más anyagból döntött,
mivel két anyag került kiküldésre, a mostani módosítás az egy harmadik változat.
Mindenképpen továbbgondolásra javaslom a rendeletet, a lakossági véleményének
belefoglalásával.
Baloghné dr. Nagy Edit: Ugyan az az anyag került kiküldésre, csak csökkentett
mennyiséggel.
Sipos Tibor: A 2. javaslatban összegszerű változás van, az elsőben nincsen.
Szentgyörgyi József: A 72 e. Ft-ot az előterjesztés tartalmazta, a Pénzügyi Bizottság arról
szavazott.
Sipos Tibor: Nem az előterjesztés a lényeg, hanem a rendelet-tervezet.
Szentgyörgyi József: A rendelet-tervezet a törvényi keretszabályokat tartalmazta, amit az
épített környezet alakításáról szóló jogszabály tartalmaz. Az összeget jeleztem az
előterjesztésben, amely beépítésre került a rendelet-tervezetbe, amit a Pénzügyi és az
Ügyrendi Bizottság tárgyalt. Nincs három anyag, egy előterjesztés volt, amelyben
megjelentek a módosítási javaslatok. Új elem nem került bele, csak kikerültek belőle bizonyos
elemek.
Sipos Tibor: Az egyik rendelet-tervezet összegszerűen kimondja a hozzájárulás mértékét, a
másik nem mondja ki. Nem javaslom az elfogadását.
Szentgyörgyi József: A rendelet-tervezet szerint a mindenkori beruházás 90 %-ig lehet
terhelni a lakosra az útépítés költségét. Az előterjesztésben jeleztem, hogy 72 e. Ft-ban
kellene ezt maximálni. Mivel a Pénzügyi Bizottság elfogadta, ezért bekerült bele az anyagba
korlátozással. Vagy elfogadjuk a rendeletet Ft meghatározás nélkül, és minden egyes
beruházás után döntünk arról, hogy mennyit terhelünk a lakosságra határozattal a rendelet
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alapján, vagy pedig most beépítjük a rendeletbe, és akkor automatikusan vonatkozik ez az
összeg minden egyes beruházásra. Az a koncepció épült be az anyagba, hogy most
meghatározzuk az összeget.
Sipos Tibor: Nem lett a lakosság véleménye figyelembe véve, nem rendelkezhetünk a
lakosság megkérdezése nélkül.
(Horváth Lajos képviselő kiment)
Szentgyörgyi József: A törvény leírja, hogy a hozzájárulás mértékét a település
önkormányzat határozza meg. Azt, hogy történik ezzel kapcsolatosan előzetes egyeztetés az
előkészítésnél, hogy milyen mértékben van a lakosság véleménye kikérve, értesítve, elmondanám, hogy több fórum működött az elmúlt évben, az egyik a Melinda utcai fórum,
60-80 e. Ft-os összeget elfogadták a lakosok, csak törlesztő részletet kértek. A másik
utcafórum a Csillag utca környéke, melyet László Károly fogott össze. Lehet előzetesen
észrevételt, javaslatot kérni, de amennyiben az a válasz jön vissza, hogy ne építsünk utat,
akkor patt helyzet van, - hasonló volt a csatorna-beruházás, ahol a lakosok 66 %-a döntött a
csatorna-hozzájárulásról. Ez sokkal demokratikusabb, mint a 2005-ös csatorna-beruházás.
Úgy gondolom, hogy a lakosoknak ez a 72 e. Ft egy nagyon kedvező döntés.
Sipos Tibor: Azt javaslom, hogy további átgondolás miatt vegyük le napirendről a lakosság
vélemények a figyelembe vételével. Vannak települések, ahol ezt nagyon ügyesen meg tudták
fogalmazni, úgy hogy az megfeleljen mindkét félnek.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet tárgyalásakor megszavazta a 72
e. Ft-ot.
Szentgyörgyi József: Aki egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezetet vegyük le napirendről,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 4 fő nem, 4 fő igen, 3 fő tartózkodott
szavazattal nem fogadta el a javaslatot.
Baloghné dr. Nagy Edit: Arra szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogszabály úgy határoz, hogy a HÉSZ és a
Szabályozási tervben területre előírt kiszolgáló utakat legkésőbb az általuk kiszolgált
építmények használatba vételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály
vagy más megállapodás erre nem kötelez a települési önkormányzat feladata. Igazából egy
mulasztásos törvénysértést követ el a Képviselő-testület napról, napra, hétről, hétre, amikor
ezeket az utakat nem készíti el. A jogszabály 28. § (2) bekezdése mondja azt, ha a helyi
közúttat a települési önkormányzat létesíti, annak költségét részben, vagy egészben az érintett
ingatlan tulajdonosaira háríthatja, a hozzájárulás mértékét és arányát rendeletében
meghatározza. Igazából nem elhatározás kérdése, hogy utat létesít az önkormányzat, hanem
ott ahol az építményekre a használatba vételi engedély meg van, ott ez a kötelezettsége van az
önkormányzatnak, legkésőbb a használatba vételéig az ingatlanoknak. Akkor pedig arról kell
gondoskodni, hogy ezt a hozzájárulás nélkül is meg kell valósítani.
Szentgyörgyi József: Nem lehetetlen terheket rovunk ki, nem térünk el a törvény adta
lehetőségeinktől azzal, ha élünk azzal, ami a feladatunk. Ennél jobb megoldást nem tudunk,
ez a kérdés már nem most vetődött fel először, nem szeretném, ha e miatt nem tudnánk
befejezni az útépítéseket.
Sipos Tibor: Nagyon sajnálom, de azért, hogy a ciklus tervben ezt ígértük, ezért ezt most
mindenáron meg kell csinálnunk.
(Horváth Lajos képviselő visszajött.)
Számtalan önkormányzati feladat van, amit ugyan úgy nem teljesítünk, de benne van az is,
hogy lehetősége szerint teljesíti az önkormányzat. Ilyen nem volt, hogy a lakosság fizessen az
útért. Sokkal jobban át kell gondolni, a testületi ülésen merülnek fel módosító javaslatok, az
nem lehet alap arra, hogy egy ilyen fontosságú rendeletet elfogadjunk felelősséggel.
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Szentgyörgyi József: Aki az útépítési hozzájárulásról szóló rendeletet elfogadja, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 7 fő igen, 3 fő nem, 2 fő tartózkodott szavazattal nem
fogadta el a rendeletet, és a következő határozatot hozza:
28/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 7 fő igen, 3 fő nem, 2 fő tartózkodás mellett nem fogadja el az útépítési
hozzájárulásról szóló rendeletet.
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Visszaküldjük a Pénzügyi, illetve az Ügyrendi Bizottsághoz
megtárgyalásra, és a következő testületi ülésre visszahozzuk.

Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: Beszámoló a Szigetszentmiklós Városi Rendőrkapitányság 2008. évi
munkájáról – napirend következik.
Dr. Öveges Kristóf: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. A 2008. évi munkánkról
szeretnénk egy ismertetőt tartani az írásos beszámolók alapján. (Beszámoló mellékelve.)
A Polgárőrséggel megpróbálunk egy jó kapcsolatot kialakítani, ahhoz az is kell, hogy egy
szervezett Polgárőrség álljon rendelkezésünkre. Az illetékesekkel havonta egyeztetni fogunk
Halásztelken is, - ez már más településen jól működik. Amennyiben jól szervezzük meg a
munkálatokat, akkor gyakorlatilag további anyagi erőforrás nélkül is tudunk javítani a
közbiztonság helyzetén. Tudjuk, hogy az önkormányzat forrásai is korlátozottak, a rendőrség
költségvetése behatárolt. Ennyit szerettem volna kiegészítésként mondani, várom az
esetlegesen felmerülő kérdéseket.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság még írásos előterjesztéssel nem rendelkezett, de
szóban Kapitány úr tájékoztatott bennünket. A bizottság elfogadta, és testületnek elfogadásra
javasolja Szigetszentmiklós Város Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról szóló
beszámolóját.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság már írásos anyag alapján tárgyalta a beszámolót, a
bizottság elfogadta, és a testületnek elfogadásra javasolja Szigetszentmiklós Város
Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Köszönjük szépen a
rendőrség munkáját.
Tolnai József: Amikor jöttem a testületi ülésre sok rendőrt láttam igazoltatni, - minek
köszönhető ez?
Sipos Tibor: A felderítettségi mutató nem tudom, hogy szóba került-e? A KMB iroda
megnyitására mikor fog sor kerülni Halásztelken? Igen nagy probléma, egyre inkább elterjed
a fiatalok drogfogyasztása. Elindult ismét az iskolákban a DADA drogellenes megelőző
program. Köszönjük szépen a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság segítségét ezzel
kapcsolatban. Annyiban szeretnénk ezt bővíteni, hogy egy színpadi jellegű előadással még a
nyári szünet előtt felhívnánk a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire. Oktatási Bizottság
ülésén hétfőn fogjuk az előadás feltételeit megtárgyalni.
(Horváth Lajos képviselő kiment.)
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Dr. Öveges Kristóf: A sok rendőr jelenléte csak azért van, mert megkaptuk különleges
egységet, akiket most Halásztelekre osztottunk be.
A KMB iroda megnyitásával kapcsolatosan voltak problémák, ezek most már elhárultak. Az
önkormányzattal felvesszük a kapcsolatot az átadás-átvétel miatt, - időpontot egyeztetünk.
A fiatalok drogfogyasztásával kapcsolatban - sajnos nem csak Halásztelken találkozunk ezzel
a problémával. A tavalyi évben Halásztelken drog-terjesztés, és fogyasztás jutott a
tudomásunkra. Ebben az ügyben sikerült egy realizálást is végrehajtanunk, sikerült a
fogyasztókat is eljárás alá vonni. Két dolgot tudunk tenni a kábítószer visszaszorítása
érdekében az egyik az, amit Képviselő úr is mondott, hogy előadásokat szervezünk a DADA
program keretében. A másik pedig, hogy gátat kell annak szabni, hogy az éjszakai diszkók
működjenek, - akkor a csökkenni fog a drogfogyasztók köre.
Szentgyörgyi József: Reméljük, hogy a KMB-ink egyre több időt fognak itt tölteni a
településünkön. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, aki egyetért a bizottságok
határozataival, és elfogadja a Kapitány úr beszámolóját, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 11 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
29/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szigetszentmiklós Város
Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Köszönjük szépen a beszámolót.

Napirend 4.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a 2008. évi belső ellenőrzési terv
végrehajtása, belső ellenőri jelentés- utóvizsgálat.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2008. évi belső ellenőrzésről készült
jelentést, elfogadta, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, szavazzunk!
Aki egyetért a bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő
igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
30/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi belső ellenőrzésről
készült jelentést elfogadja.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 5.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2009/2010 nevelési, ill. tanévben indítható óvodai csoportok és
iskolai osztályok számának maghatározása, valamint a maximális csoport és osztálylétszámtól
való eltérés engedélyezése – napirend következik.
Tolnai József: A bizottság jóváhagyja, és a testületnek jóváhagyásra javasolja a Halásztelki
Hunyadi Mátyás ÁMK Általános Iskolájában a 2009/2010. tanévre tervezett összesen 19
osztály indítását az előterjesztésben meghatározott táblázat szerint.
Szentgyörgyi József: Akkor először az ÁMK osztályszámairól fogunk szavazni. Kérdés,
észrevétel a bizottság határozatával kapcsolatban?
Lengyel Izabella: Nyilvánvalóan elírás történt az előterjesztés első oldala alján 2007/2008.
tanév szerepel, kérném javítani.
Szentgyörgyi József: Köszönöm szépen, javítjuk. Amennyiben nincs, más kérdés, észrevétel,
aki a 19 osztály indításával egyetért, kérem, szavazzon! Megállapítom, hogy a testület 11 fő
igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
31/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Hunyadi Mátyás
ÁMK Általános Iskolájában a 2009/2010. tanévre tervezett, összesen 19 osztály indítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:

Osztályszám

1.
2

2.
2

3.
3

Évfolyam
4.
5.
3
2

6.
2

7.
2

8.
3

Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Tolnai József: Az Oktatási Bizottság jóváhagyja, és a testületnek jóváhagyásra javasolta a
2009/2010. nevelési évre, hogy a Halásztelki Tündérkert Óvodában 13 óvodai csoport
induljon.
Szentgyörgyi József: Aki egyetért a 13 óvodai csoport indításával, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a bizottság 11 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
32/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010. nevelési évre a
Tündérkert Óvodában 13 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: Javaslat a Polgárőr Egyesület támogatására – napirend következik.
Erdődi Sándorné: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra, hogy Halásztelek Város
Önkormányzata támogatási megállapodást kössön a Polgárőr Egyesülettel Halásztelek
területén, a közbiztonsági járőrszolgálat biztosítására. A támogatást az Önkormányzat havi
lebontásban (11 x havi bruttó 254.000 Ft), havi elszámolási kötelezettség mellett javasolja
biztosítani.
Szentgyörgyi József: Ugyan úgy, ahogy a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány
működött elszámol a Polgárőr Egyesület is.
Sipos Tibor: Az előterjesztésben szerepel, hogy mennyi pénzt kapnak, de mit teljesítenek?
Szentgyörgyi József: Ugyan olyan szerződésünk lesz továbbra is mint, amilyen a
Közalapítvánnyal volt, 70 %-ban éjszakai járőrszolgálat biztosítása szükséges, de megkapják
azt a mozgásteret is, hogy a polgárőr beülhet a vagyonőr mellé. Tevékenységéről minden
hónapban a számlái alapján beszámolnak, - az éves teljesítéséről pedig a testületnek is
beszámolnak.
Aki egyetért a Polgárőr Egyesület támogatásával, a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
33/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt a Polgárőr Egyesülettel
Halásztelek területén a közbiztonsági járőrszolgálat biztosítására. A támogatást az
Önkormányzat havi lebontásban (11 x havi bruttó 254.000,- Ft), havi elszámolási
kötelezettség mellett biztosítja.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Helyi Választási Iroda
Szavazatszámláló Bizottságába tagok- póttagok megválasztása.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság jóváhagyta, és a Képviselő-testületnek jóváhagyásra
javasolja a halásztelki helyi választási iroda vezetője által javasolt helyi szavazatszámláló
bizottságokba tagként/póttagként az alábbi személyeket: Pfuntné Bánka Erika, Harsányi
Andrásné, Göndöcz Gábor, Hajas Dávid, Hajas Donát, Földesi László.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben
nincs, szavazzunk! Aki egyetért az Ügyrendi Bizottság javaslatával, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 1 tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és
az alábbi határozatot hozza:
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34/2009. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi választási iroda
vezetője által javasolt, a helyi szavazatszámláló bizottságokba tagként/póttagként az alábbi
személyeket:
Pfuntné Bánka Erika
Harsányi Andrásné
Göndöcz Gábor
Hajas Dávid
Hajas Donát
Földesi László
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 1 fő tartózkodott
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Az egyebekbe a május 1-jei rendezvényről beszélnék. Mindenki
megkapta a meghívót. Egyebekben más kérdés, felvetés?
Végváriné Nyíri Lídia: Azt szeretném kérdezni, hogy szúnyoggyérítés mikor lesz? Sokan
jöttek hozzám panaszra.
Szentgyörgyi József: Sok helyen ugyan ez a panasz, - indulnak a gyérítések. Amennyiben
más kérdés, észrevétel nincs, a mai nyílt ülésünket bezárom.
Kmf.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:

Végváriné Nyíri Lídia
képviselő

Sipos Tibor
képviselő

