Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 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, Lengyel Izabella, Sipos Tibor, Tolnai József, Végváriné Nyíri Lídia
képviselők, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző.
Igazoltan távol: Kiss Miklós képviselő.

Megjelent meghívottak: Jordánné Besenyei Mária igazg. irodavez. Horváth Attila adó- és
pénzügyi irodavez. Schvarzenberger Györgyné pénzügyi előadó, Babos István műsz. előadó,
Sallai Gyuláné igazgató h. Urbán Miklósné óvodavez. Acélvári Attila ügyv. Ig., Istenes
Miklós bizt. tag, Ozsváth Anna gyermekgondozó, Szarvas Tibor ARIES Kft ügyv. ig. Viola
Károlyné ARIES Kft i.p.
Napirend előtt:
1./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő – fontosabb
eseményeiről. (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József: Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, vendégeinket. A mai
testületi ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy a testület 12 fővel határozatképes. Kiss
Miklós beteg, kimentését kérte.
Szeretnék kérni két jkv. hitelesítőt - Sipos Tibor és Hanfeldt István jelentkeznek. Aki a
hitelesítők személyével egyetért, jelezze! Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag
elfogadja a hitelesítők személyét.
1./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő – fontosabb
eseményeiről.
- Közmeghallgatás volt november 5-én az ÁMK-ban, 70-80 ember vett részt a
közmeghallgatáson, melyen a Képviselők nagy része jelen volt.
- Az ÁMK-ban emlékkiállítás nyílt Kovács László emlékére. Amennyiben tudnak
menjenek el, sajnos nem tudtam elmenni a megnyitóra, mert máshová kellett menjek.
- A nyugdíjas találkozót ebben az évben az önkormányzat rendezte, kb. 350 fő jelzett
vissza, hogy részt fognak venni az ünnepségen. Köszönöm szépen az ÁMK
hozzáállását.
- Nyáron elmaradt a „Semmelweis Napi” ebéd az egészségügyi dolgozóinkkal – egyéb
okok miatt, ezt most bepótoltuk a múlt héten.
- Véget ért a futballbajnokság, Halásztelek első helyen végzett az első fordulóban,
szombaton 6 órakor lesz az évadzáró, minden Képviselő kapott meghívót az
eseményre.
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A HATE KFT bútorokat kapott, melyek a Közösségi Ház helyiségében lettek kiállítva,
ezért volt a testületi ülés az ÁMK-ba meghirdetve, de a Kft dolgozói gyorsan helyre
tudták állítani a termet, így most itt tartjuk a testületi ülést.
- 34.102.500 Ft-ot nyertünk kompetencia-fejlesztésre, iskolai, óvodai továbbképzés
keretében. Az óvoda még nyert eszközfejlesztésre is pénzt, amiből bútorokat és
játékokat fog tudni vásárolni. A közbeszerzési tervünkben nem szerepel a 34.102.500
e. Ft, ezért a mai napon a közbeszerzési tervünket módosítani kell.
- Az ÁMK fűtési rekonstrukciójára kiírt pályázatra egyik cég sem tudta vállalni a
határidőt. Közben a közbeszerzési döntőbizottság megkifogásolta az eljárásunkat is, de
nem történt semmilyen elmarasztalás. Nyílt közbeszerzéssel fogjuk lefolytatni a fűtési
rekonstrukciót, melyet csak tavasszal tudunk indítani. Sajnos most is csőtörés van az
iskolában, amit nem találunk. Az iskola fűtési rendszere olyan, mivel 30 évvel ezelőtt
épült nem szakaszolható le. Most az utólagos szakaszolást elindították, reméljük
megtalálják a hibát, amennyiben nem, akkor fel kell bontani a folyosót. Az iskola
tájékoztatta a szülőket, hogy nem működik teljesen a fűtési rendszer, jobban
öltözzenek fel a gyerekek. Reméljük megtalálják a hibát, és beindul a fűtési rendszer.
- Elindult az iskola-beruházás, dec. 4-én 10 órakor van a hivatalos projekt-indító az
ÁMK aulájában. Az úttörőház, illetve a mögötte lévő csarnok lebontásra került.
Nagyon jó volt, hogy a HATE Kft segítséget nyújtott az épületek kiürítésénél.
Kérdés, észrevétel az elmúlt időszak eseményeivel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor következzen a beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
-

-

-

-

-

-

-

104-es határozatában Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2010. évi költségvetési koncepció előkészítését elfogadta. Tovább folyik a
költségvetés 2010. évi előkészítése.
105-ös határozatban a Képviselő-testület elfogadta Halásztelek Város
Önkormányzatára vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési ütemtervet. Határozat
megküldésre került.
106-os határozatában a testület elfogadta a kistérségi ellenőrzési ütemtervet, amely a
Hunyadi Mátyás ÁMK szabályszerű működésének ellenőrzésére vonatkozik a 2010.
évben – a határozat kiküldésre került.
A testület módosította a Tündérkert Óvoda alapító okiratát, amely aláírásra került, a
tájékoztatás folyamatban van.
Valamint a Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát is elfogadta, a hatóságoknak megküldésre került.
A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát 2009.
október 29-ei hatálybalépéssel jóváhagyta. Óvodának megküldésre került.
110-es határozatban nem hagyta jóvá a Képviselő-testület a Hunyadi Mátyás Általános
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. Farkas Gáborhoz
visszakerült az anyag, a módosítás folyamatban van.
A Képviselő-testület a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ házirendjét
elfogadta. A határozat az iskolának megküldve.
Az önkormányzat pályázatot írt ki védőnői állás betöltésére. A pályázat megjelent.
A Képviselő-testület támogatta a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, és 500 e.
Ft-ot biztosított a „Bolgár kerék” bővítésére - 2009-es évben az összeg felét, 250 e. Ftot a tartalékkeret terhére, az összeg másik felét – 250 e. Ft- ot - pedig a 2010-es évi
költségvetés terhére. A költségvetésbe beépítésre kerül.
Döntött a Képviselő-testület a területi védőnői munkakör betöltésére 2009. november
09-től határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesít Kovács-Horváth Rékával,
- jogviszony létrejött.
A Képviselő-testület megbízást adott dr. Füredi Béla képviselő úrnak a tanácsnoki
feladatok ellátására, nov. 1-jétől.
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Az ügyrendi Bizottság elnöki feladatainak ellátásával Kardos Zoltánt bízta meg a
testület.
- A Képviselő-testület Stefanik Zsoltot bízta meg az Ügyrendi Bizottság tagsági
feladatok ellátásával.
- Stefanik Zsoltot delegálta a testület a HATE Kft felügyelő bizottságába, jövő héten
ülésezik a bizottság.
Horváth Lajos: Tájékoztatást szeretnék arról kérni arról, - született egy olyan döntésünk kb.
1,5 évvel ezelőtt, hogy a Malonyay Kastélyban fogjuk tartani a testületi üléseket. Történt-e
szerződés, mennyit fizetünk ezért? Amennyiben ezt elterveztük, akkor miért nem tudott
létrejönni, hogy át tudjuk adni a Közösségi Házat a fiatalok részére.
Szentgyörgyi József: 2007. év végén javasoltam a Képviselő-testületnek a közösségi Ház
felszabadítását, és azt, hogy tegyük át az üléseket a Malonyay Kastélyba. Tartottunk ott egy
ülést, de a költségvetés tervezésénél nem kapott többséget, hogy 2 m Ft-ért béreljünk a
testületi üléseknek helyiséget a kastélyban. Olyan döntés született, hogy maradjunk a
Közösségi Házban. Továbbra is fenntartom, hogy a testületi üléseket és a házasságkötéseket át
kellene vinni a Malonyay Kastélyba. Amennyiben a javaslatom támogatást kap, akkor a
következő ülésen vegyük napirendre. Nem fizetünk jelenleg bérleti díjat, mert nem
hosszabbítottuk meg a szerződést. Amennyiben van ilyen javaslat, akkor a költségvetés
tervezésénél vegyük figyelembe.
(Dr. Fodor József képviselő megérkezett.)
Valószínű, hogy egy rendkívüli testületi ülést fogunk tartani január elején, mert kiírtak egy
óvodaépítési pályázatot. 2011-től 400 gyermek fog csoportosulni az óvodánál, jelenleg kb.
300 férőhelyünk van. Mindenképpen valamilyen megoldásban kell gondolkodnunk.
Amennyiben 90 %-os támogatás érkezne a hivatal átépítésére, akkor elegendő motiváció lenne
arra, hogy az önkormányzat bérleményt keressen magának 2-3 éves átmeneti időszakra.
Január 8-án van a pályázat beadási határideje. Még ez előkészítési szakaszban van,
megvizsgáljuk, ha azt látjuk, hogy ésszerű megoldás lehetséges, akkor a bizottság ill. a testület
tárgyalni fogja, ha nem akkor nem készül előterjesztés.
Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, akkor rátérek a napirendi pontokra. Az egyebekben
szeretnénk, ha tárgyalná a testület a közbeszerzési terv módosítását. Jegyző Asszony egy
pontosítással élt irányunkban - a Tököli
Szennyvíztisztító Társulással kapcsolatos
határozatokat pontosítani szükséges. Ezért szeretném ezt visszahozni testület elé, és különkülön megszavaztatni a határozatokat. Kérdés, észrevétel a kiküldött napirendi pontokkal
kapcsolatban?
Sipos Tibor: A telekadóval kapcsolatos javaslatot hol tárgyalja a testület?
Szentgyörgyi József: Az adóval kapcsolatos napirendi pontnál kerül megtárgyalásra.
Sipos Tibor: Kérném az Oktatási Bizottság üléseit a kiadott ülésterv szerint és időben tartani.
A harmadik, hogy a főszerkesztő személyéről beszélnünk kellene, mivel ugyanúgy, mint a
kiadóról, a főszerkesztő személyéről a testületnek kell döntenie.
Tolnai József: Az Oktatási Bizottság ülése 18.30 órakor kezdődött, Halásztelken súlyos
baleset miatt beállt a forgalom az M0-áson. A polgármesteri titkárságra telefonáltam, hogy e
miatt pár percet késni fogok. Sipos képviselő úr 15 perc után távozott, a többiek megvártak,
meg tudtuk tartani a bizottsági ülést. Amennyiben Sipos úr még a 10 percet kibírta volna,
akkor a Halásztelki Hírmondóval kapcsolatban is minden kérdésre választ kaphatott volna,
mert a bizottság tárgyalta.
Sipos Tibor: Nem akarok vitázni, de 17.30 órakor egyedül voltam, utána jöttek a többiek, a
bizottság tagjai közül ketten voltunk ott, 18.43-kor jöttem el. El tudom fogadni, ha betelefonál
az elnök úr, hogy késik. Igen nagy rendszertelenséggel zajlanak az utóbbi időben a bizottsági
ülések.
Hanfeldt István: Az ARIES Kft-vel kapcsolatban csak egy napirendi pontot látok, viszont két
előterjesztés van.
Szentgyörgyi József: Az ARIES Kft napirendjénél fogjuk a két előterjesztést tárgyalni. Aki
egyetért a kiküldött napirendi pontokkal az egyebek napirendi pont kiegészítéseivel együtt,
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kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat, és azok sorrendjét.

Napirendi pontok:
1) Halásztelek Város Önkormányzata 2/2009.(II.13.) költségvetési rendeletének III.
számú módosítása. – rendeletalkotás (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2) Az I-III. n. éves költségvetési beszámoló. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
3) A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4) Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési díjakról –
rendeletalkotás. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
5) Beszámoló a helyi adóbevételek 2009. I-X. havi teljesüléséről, és a helyi adórendelet
felülvizsgálata, módosítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
6) Útépítési hozzájárulásról szóló 13/2009.(V.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről –
rendeletalkotás. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
7) Az ARIES Kft. közszolgáltatási díjainak meghatározása – rendeletalkotás (írásos
anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
8) A tengelyen szállított szennyvízszolgáltatás díja - rendeletalkotás (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
9) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.4.) rendelet
módosításáról – rendeletalkotás (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
10) Kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos helyi rendeletek hatályon kívül
Helyezése – rendeletalkotás. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
11) A szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatási díjának megállapítása – rendeletalkotás
(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
12) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának és az alapító okiratot módosító okiratának
elfogadása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
13) Halásztelek okmányiroda létesítésének kezdeményezése. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
14) Döntés folyószámlahitel szerződésének meghosszabbításáról. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
15) Halásztelek Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának
megállapítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
16) Közterület-használati díj megállapítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
17) Tündérkert Óvoda házirendjének elfogadása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
18) Beszámoló a HATE Kft városüzemeltetési 2009. évi főbb tevékenységeiről. (írásos
anyag)
Előterjesztő: Acélvári Attila ügyv. igazg.
19) 2010. évi szúnyoggyérítés. (írásos anyag)

5
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
20) Halásztelek sürgősségi orvosi ellátása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
21) Halásztelek Város Önkormányzatának csatlakozási lehetősége a Szigethalom és
Környéke Intézményfenntartó Társuláshoz. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
22) Az ÁMK alapító okiratának és az alapító okiratot módosító okiratának elfogadása.
(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
23) Képviselői indítvány – az ÁMK konyhai szolgáltatási díja. (írásos anyag)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia képviselő
24) Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervéhez. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
25) Turisztikai Menedzsmenthez való csatlakozás. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
26) Sipos Tibor képviselő úr a tököli reptérrel kapcsolatos levele. (írásos anyag)
Előterjesztő: Sipos Tibor képviselő
27) Egyebek.
a) A közbeszerzési terv módosítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
b) Elmaradt Képviselő-testületi döntések határozatai. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
- Horváth Lajos felvetése az NNÖ e-mailjével kapcsolatban.
Zárt ülés:
1. Fellebbezések. (szóban)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szoc. Biz. elnöke

Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az első napirendi pontunk Halásztelek Város Önkormányzata
2/2009.(II.13.) költségvetési rendeletének III. számú módosítása.
Erdődi Sándorné: Halásztelek Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra a 2/2009.(II.13.) költségvetési rendelet III. számú
módosítását - 1.728.768 e. Ft-os összeggel.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a Pénzügyi Bizottság határozatával, illetve a
beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, - aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság
határozatát, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő nem szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2009. (XI.27.) rendelete
A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.12.) rendelet módosításáról
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Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2. napirendi pontunk az I-III. n. éves költségvetési beszámoló.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság Halásztelek Város Önkormányzatának I-III. n. éves
költségvetési beszámolóját a testületnek elfogadásra javasolja.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
10 fő igen, 3 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
123/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának I-III. n. éves gazdálkodásának helyzetéről szóló
beszámolóját a Képviselő-testület elfogadja.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a 2010. évi költségvetési koncepció
elfogadása.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság a testületnek elfogadásra javasolja 2010. évi
költségvetési koncepciót 1.534.240 e. Ft-os főösszeggel.
Tolnai József: Az elmúlt évben is jeleztem, hogy az Oktatási Bizottság azt szeretné, hogy a
közművelődésről is szó essen. Egyrészt a hagyománnyá vált rendezvényeket, továbbra is
támogatja pl. az őszi „Mesenapok” rendezvényt. Az is fontos lenne, hogy az önkormányzat
nyilvánítsa ki az előterjesztés szóbeli részében, a fiatalok számára a művelődési lehetőségeket
kiszélesíti, támogatja a szabadidős tevékenységek bővítésére irányuló kezdeményezéseket,
amiket egyébként is megtesz, pl. a kastélyban a színházi előadások. Konkrét javaslatunk a
Képviselő-testülettől, hogy egészítse ki az előterjesztést – a költségvetési koncepciót egy
kultúrára, és művelődésre vonatkozó ponttal. A határozatot pontosítottam, hogy legalább
ez a két dolog kerüljön beírásra a koncepcióba.
Szentgyörgyi József: A költségvetés elkészítésénél beírásra kerülnek az elhangzottak, a
meglévő rendezvényeket ápolja, illetve a 60. születésnapot is fontosnak tartjuk, - a
településünk jövőre lesz 60 éves. Beillesztjük a koncepcióba ezt a mondatot, köszönöm a
módosítási javaslatot. Az Oktatási Bizottság módosításán kívül egyéb javaslat, észrevétel?
Akkor az Oktatási Bizottság javaslata beépítésre kerül a koncepcióba, és akkor a javaslattal
kiegészítve javaslom a költségvetési koncepció elfogadását, Aki ezzel egyetért, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot,
és az alábbi határozatot hozza:
124/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elfogadja - az Oktatási Bizottság pontosításával - Halásztelek Város
Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepcióját.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 4.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő
térítési díjakról napirend következik. A Pénzügyi Bizottság a mai rendkívüli bizottsági ülésen
tárgyalta.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság 2010. január 1-jétől az előterjesztésben szereplő
adatok alapján az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a fizetendő térítési
díjakról a rendeletalkotást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról
és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelettel kapcsolatban? Amennyiben elfogadja a testület
a bizottság javaslatát, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2009. (XI.27.) rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról és a
fizetendő térítési díjakról

Napirend 5.) pontja:
Szentgyörgyi József: Beszámoló a helyi adóbevételek 2009. I-X. havi teljesüléséről, és a
helyi adórendelet felülvizsgálata, módosítása.
Sipos úr felvetését a testület most fogja tárgyalni.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a
helyi adóbevételek 2009. I-X. havi teljesüléséről szóló beszámolót és egyben javasolja a
Képviselő testületnek, hogy a beépítetlen telekingatlanok adóját 50 Ft-ról 30 Ft-ra mérsékelje
m2-enként.
Horváth Lajos: Az Ügyrendi Bizottságon is javasoltam, hogy ne 50 Ft-ról 30,- Ft-ra
csökkentsük, hanem ne éljünk a telekadó lehetőségével, azt javasoltam, hogy töröljük el. Azt
szeretném, ha határozati javaslatként feltenné Polgármester úr ezt az indítványt.
Kardos Zoltán: Az Ügyrendi Bizottság 1 fő igen, 2 fő nem, 1 fő tartózkodott szavazattal nem
fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a telekadó törlésre kerüljön, és nem tudott döntetni 2
fő igen, 2 fő tartózkodott szavazattal abban, hogy a telekadó 30,- Ft-ra csökkenjen.
Szentgyörgyi József: Sorrendben felteszem szavazásra a javaslatokat. Aki egyetért azzal,
hogy a telekadó 2010. évtől ne kerüljön megállapításra?
Horváth Lajos: Amennyiben nem sikerül megszavazni, hogy a telekadót eltöröljük, akkor
ebben az esetben tartózkodni fogok a 30 Ft-ra való csökkentésnél, mert azt tartom jónak, hogy
eltöröljük.
Szentgyörgyi József: Aki egyetért azzal, hogy úgy módosítsuk a 2010-es helyi adókról szóló
rendeletünket, hogy a telekadót 0-a Ft-ra szállítsuk le. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 6 fő nem, 5 fő igen, 2 fő tartózkodott szavazattal nem
fogadta el a javaslatot.
Szentgyörgyi József: Aki egyetért azzal, hogy a 2010. évben a helyi telekadót 50,- Ft-ról 30,Ft-ra csökkentsük m2/év az, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 7 fő igen, 5 fő
tartózkodott, 1 fő nem szavazattal nem kapott többséget.
Végváriné Nyíri Lídia: Hogy szólt a kérdés? Elértettük!
Szentgyörgyi József: Szavaztassam újra?
Végváriné Nyíri Lídia: Igen.
Szentgyörgyi József: Akkor, aki egyetért azzal, hogy 2010. évben a telekadó mértékét 50,Ft-ról 30,- Ft/m2/évre csökkentse a Képviselő-testület, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
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testület 8 fő igen, 5 fő tartózkodás szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet
alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2009. (XI.27.) rendelete
a helyi adókról szóló többször módosított 20/2002. (XII.11.)
rendelet módosításáról
Szentgyörgyi József: Szavaznunk kell még a beszámolóról is, aki tudomásul veszi, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
125/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi adóbevételek
2009. I-X. havi teljesüléséről szóló beszámolót.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk az útépítési hozzájárulásról szóló
13/2009.(V.29.) rendelet hatályon kívül helyezése.
Kardos Zoltán: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a testületnek elfogadásra, hogy a 13/2009.
(V.29.) számú útépítési hozzájárulásról szóló rendeletét vonja vissza, és a kötelezettséget
szüntesse meg.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a halásztelki szilárd burkolatú utak
építésénél a lakossági hozzájárulás beszedését függessze fel, - ne a rendeletet vonjuk vissza.
Sipos Tibor: Akkor nincsen 2009. évre vonatkozóan semmi ilyen adó. Arról volt szó, hogy
nem kérjük az adót a 14 utcára vonatkozóan sem, mert jól alakult a gazdasági helyzet.
Szentgyörgyi József: A 14 utcának a műszaki átadása még most zárult le még ilyen
kötelezettsége nem keletkezhet.
Sipos Tibor: Akkor egyértelműen azt kellene kimondani, hogy ilyen adóbeszedés nincsen
2009. évre vonatkozóan.
Szentgyörgyi József: Ez a rendelet arról szól, hogy a 14 utcának nem fogjuk kiküldeni a
hozzájárulás költségét, mert az a kötelezettség még nem keletkezett, a beruházás még csak
most zárul le. A Pénzügyi Bizottság megfogalmazta a célt, az Ügyrendi Bizottság
meghatározta a konkrét jogi formát. Ezért az Ügyrendi Bizottság javaslatát teszem fel
szavazásra. Kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban?
Sipos Tibor: Pontosan kérném megfogalmazni, hogy miről van szó!
Szentgyörgyi József: A 13/2009. évi rendeletünket a mai nappal hatályon kívül helyezzük –
erről döntött az Ügyrendi Bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2009. (XI.27.) rendelete
az útépítési hozzájárulásról szóló 13/2009. (V.29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Sipos Tibor: A pontosítás végett - akkor most ezt hogyan értelmezzük? Kire vonatkozik ez a
visszavonás?
Szentgyörgyi József: A mai nappal hatályon kívül helyeztük a rendeletet.
Horváth Lajos: Akinek ki lett küldve, hogy fizetnie kell, annak be kell fizetnie az
úthozzájárulást?
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Szentgyörgyi József: Akinek eddig fizetési kötelezettsége keletkezett, annak be kell fizetnie
az adót.
Sipos Tibor: E szerint, akkor a 14 utcának kell fizetnie, viszont a Pénzügyi Bizottság
javaslata szerint nekik sem kell fizetniük.
Kardos Zoltán: Az Ügyrendi Bizottság javaslata úgy szól, hogy a testület a rendeletet vonja
vissza, és az eddig keletkezett fizetési kötelezettséget szüntesse meg.
Horváth Lajos: Ez azt jelenti, hogy a folyamatban lévő ügyeket is fel kell függeszteni?
Szentgyörgyi József: Az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a visszavonással szűnik meg a
kötelezettség.
Sipos Tibor: Akkor nincsen 2009. évre vonatkozólag semmilyen adó?
Szentgyörgyi József: Visszamenőleg nem szűntethetjük meg az adót.
Sipos Tibor: Az volt a javaslatunk, hogy erre a 14 utcára sem kérünk adófizetést, mert olyan
kitűnően alakult a gazdasági helyzetünk.
Szentgyörgyi József: Igen, de a 14 utcának a műszaki átadása most zárult le, elvileg ott még
kötelezettség nem keletkezhetett, mert még nem került átadásra.
Sipos Tibor: Akkor azt kell kimondani, hogy 2009. évre vonatkozóan ilyen adóbeszedés
nincsen, - félreérthetőnek érzem.
Szentgyörgyi József: Az előterjesztés nem erről szólt, hanem arról, hogy az ez után
kötelezettség nem keletkezhet. A 14 utcának nem keletkezhet fizetési kötelezettsége, mert ott
még nem születtek meg a határozatok ennek a végrehajtásáról. Ez a rendelet arról szól, hogy a
14 utcának nem fogjuk kiküldeni a hozzájárulási költséget, mert kötelezettsége még nem
keletkezett, mert a beruházás még most zárul le. A beruházás lezárása után születtek meg azok
a jegyzői határozatok, amelyek alapján úthozzájárulást kellett fizetni. Jogszabályváltozás miatt
október 1-jétől a testület határozatában dönt az úthozzájárulás költségéről.

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk Az ARIES Kft. közszolgáltatási
díjainak meghatározása. Két részletben tárgyalta a bizottság.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság az ARIES Kft előterjesztését 2010. január 1-jétől a
60 literes edényzet kivételével javasolja elfogadásra.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan nem kívánjuk a lakosságra terhelni a költséget,
és javasolja a bizottság, hogy a költségvetésből kerüljön finanszírozásra.
Szentgyörgyi József: A díjakról most kell döntenünk, amit a bizottság megszavazott, - a
szelektív hulladékgyűjtés díjait pedig a költségvetésünkbe beépítjük.
A határozati javaslat: A Pénzügyi Bizottság az ARIES Kft 2010. január 1-jétől, Halásztelekre vonatkozó szolgáltatási díjait a 60 literes edényzet kivételével az alábbiak
szerint javasolja a testületnek elfogadásra: 110 literes edényzet:
319,80.
Ft/hét/háztartás + ÁFA, a 120 literes edényzet:
328,08 Ft/hét/háztartás + ÁFA
kívánja meghatározni, a 120 literes, kék színű zsák: 344,00.-Ft/darab + ÁFA ( plusz hulladék
gyűjtésére)
Horváth Lajos: Akkor a Pénzügyi Bizottságnak az a javaslata, hogy nem fogadja el az
áremelést?
Erdődi Sándorné: A bizottság a 60 literes edényzet kivételével az előterjesztést elfogadásra
javasolta.
Szentgyörgyi József: Növelni akarta a bizottság a 60 literes edényzet díját a 110 ill. 120 lit.
edényzet között. Az ARIES Kft-vel olyan megállapodás született, hogy elfogadja, hogy a 60
lit. edényzet összege maradjon. Így a 60 literes edényzet kivételével a bizottság az ARIES Kft
árajánlatát elfogadta.
Horváth Lajos: Tavaly is elmondtam már, hogy Halásztelek és a környező települések ki
vannak szolgáltatva a cégeknek, és szóba került a települések összefogása. Amennyiben
együtt lépnek fel a települések vezetői a szolgáltatókkal, akkor jobb eredményeket lehetne
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elérni a lakosság szempontjából. Ezt én továbbra is így gondolom, és ezért fogok nemmel
szavazni. Minden évben jóvá lett hagyva az áremelés, szerintem a szolgáltató cégeknek is fel
kellene vállalni, hogy megosszuk a terhet az emberekkel. Nem biztos, hogy el kellene fogadni
az emelést, mert tavaly is el lett fogadva az áremelés.
Szentgyörgyi József: Halásztelek tagja a Duna- Vértes Társulásnak, ahová a hulladék
lerakásra kerül, illetve az ARIES Kft közbeszerzés keretében nyerte el a szolgáltatást, 10 évre,
az előző testület döntése alapján. További kérdés, észrevétel a Pénzügyi Bizottság határozati
javaslatához. Amennyiben nincs, aki a bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 8 fő igen, 5 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi rendeletet alkotja:

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2009. (XI.27.) rendelete
a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjainak
meghatározásáról szóló 1/2006. (I.24.) rendeletének módosításáról

Szentgyörgyi József: A Pénzügyi Bizottság szelektív hulladékgyűjtésről szóló határozata
pedig a költségvetés tervezésénél kerül beépítésre.

Napirend 8.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 8. napirend következik a tengelyen szállított szennyvízszolgáltatás
díja.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság a tengelyen szállított szennyvízszállítás díját 2010.
január 1-jétől, Halásztelekre vonatkozóan - a nem csatornázott területeken: 2.925,- Ft/m3, a
csatornázott területen: 3.295,- Ft/m3, közületek, intézmények esetében: 3.840,- Ft/m3 ÁFÁ-val
növelt összeggel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Szentgyörgyi József: Reméljük már jövőre nem lesz Halásztelken túl sok olyan háztartás,
akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
Horváth Lajos: Reméljük csökkenni fog a szolgáltatást igénybe vevők száma jövőre, de
gyakorlatilag ugyanazt tudom elmondani, mint az előbbi napirendi pontnál, - itt már 10 %-os
emelésről van szó. A jövőre számolható infláció 3.9 %, ezért a 10 %-os emeléssel nem értek
egyet.
Szentgyörgyi József: További kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, - aki a Pénzügyi
Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő igen, 3 fő
nem, 1 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2009. (XI.27.) rendelete
tengelyen szállított szennyvízszolgáltatás díjáról
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Napirend 9.) pontja:
Szentgyörgyi József: 9. napirendi pontunk a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 13/2007.(V.4.) rendelet módosítása.
Erdődi Sándorné: Halásztelek Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
13/2007.(V.4.) rendelet 1. sz. mellékletét 2010. január 1-jével egészítse ki az alábbiak szerint:
Elhunyt- és kellékátvétel koporsós temetésnél 24 e. Ft + ÁFA, Gépkocsi kiállás 10 e. Ft. +
ÁFA.
Sipos Tibor: A temetővel összefügg, amit mondani szeretnék. Két villanyoszlop van a
temetőnél és 2 db lámpa felszerelése célszerű lenne, mert ilyenkor már nagyon sötét van. Ez
kb. 180 e. Ft-os összeg lenne. Írásban kell benyújtanom a javaslatot, vagy szóban is megfelel.
Szentgyörgyi József: Köszönöm szépen a temető üzemeltetője már jelezte Képviselő úr
megkeresését, keresünk rá forrást, és megpróbáljuk minél előbb megvalósítani. Köszönöm
szépen a javaslatot.
Aki a Pénzügyi Bizottság határozatával egyetért, 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
27/2009. (XI.27.) rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.4.) rendeletének
módosításáról

Napirend 10.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Kéményseprő-ipari közszolgáltatással
kapcsolatos helyi rendeletek hatályon kívül helyezése.
Átadtuk Pest megyének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását, így nem a mi
rendeletünk határozza meg a díjakat, hanem Pest megye rendelete.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság a Halásztelek területére vonatkozó kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásáról, a szolgáltatási díj megállapításáról szóló 25/2008. (XII.19.)
illetve a 10/2009. (III.27.) rendeleteinek 2010. január 1-jével történő hatályon kívül helyezését
javasolja a testületnek elfogadásra, mivel ez a feladat a megyének átadásra került.
Kardos Zoltán: Az Ügyrendi Bizottság a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos
helyi rendeletek hatályon kívül helyezését elfogadja az előterjesztés szerint.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki egyetért a rendeletek visszavonásával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő
igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2009. (XI.27.) rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról, a szolgáltatási díj megállapításáról szóló
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
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Napirend 11.) pontja:
Szentgyörgyi József: A szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatási díjának megállapítása –
napirend következik.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság Halásztelek területére, 2010. január 1-jétől
kezdődően a szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatási díját az alábbiak szerint javasolja a
testületnek elfogadásra: Lakossági szennyvízkibocsátók esetében : 230.-Ft./m3 + Áfa
+ a vonatkozó jogszabályban megállapított Környezetterhelési díj + Áfa
Nem lakossági szennyvízkibocsátó esetében : 381.-Ft./m3 + Áfa
+ a vonatkozó jogszabályban megállapított Környezetterhelési díj + Áfa
- a már korábban megállapított csatlakozási, műszaki átvételi és közmű egyeztetési díjak
változatlanul hagyásával.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a bizottság határozatával kapcsolatban? Amennyiben
nincs, - aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 9 fő igen, 4 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2009. (XI.27.) rendelete
szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatási díjának megállapításáról szóló
22/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról

Napirend 12.) pontja:
Szentgyörgyi József: a 12. napirendi pontunk a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának és az
alapító okiratot módosító okiratának elfogadása.
Kardos Zoltán: A bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja Halásztelki
Polgármesteri Hivatal módosított alapító okiratát, illetve az egységes szerkezetbe foglalt
módosító okiratát.
Szentgyörgyi József: Két határozati javaslatot kell elfogadnunk. Először a módosítást kell
elfogadnunk és utána az egységes szerkezetet. Aki egyetért az alapító okirat módosításával,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és
az alábbi határozatot hozza:
126/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalának az
alapító okiratot módosító okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja:
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Polgármesteri Hivatal (2314
Halásztelek, Posta köz 1.) alapító jogokkal felruházott irányító szerve a fent említett
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő szöveg lép: Halásztelek Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:
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2.) Az alapító okirat 1.1. pontjában „A költségvetési szerv megnevezése” szövegrész helyébe
„A költségvetési szerv neve” szövegrész lép a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) a) pontja alapján.
3.) Az alapító okirat 1.3. pontjában „A költségvetési szerv alapítója” szövegrész helyébe„A
költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerve” szövegrész lép a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) f) pontja alapján.
4.) Az alapító okirat 1.4. pontjában „Az alapítás időpontja” szövegrész helyébe„A
költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye” szövegrész lép a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§ (1) a)
pontja alapján.
5.) Az alapító okirat 1.5., 1.6., 1.7. pontjai kikerülnek az alapító okiratból, mert a bennük
foglalt adatok az alapító okirat más helyein vannak felsorolva.
6.) Az alapító okirat 1.12.) Szakágazati besorolás; 1.13.)Alapvető szakfeladat; 1.14.) TEÁOR
’08 kód és megnevezés; pontjai, valamint a 4. és 6. pontja amik a tevékenységek szakfeladat
számát, illetve a költségvetési szerv alaptevékenységét és a szakági besorolásokat
tartalmazzák, kikerül az alapító okiratból és helyükbe a következő, a 2010. január 1. napján
hatályba lépő szakfeladatrendre épülő szövegrész lép:
1.12.) A költségvetési
szerv jogszabályban
meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§
(1)
bekezdésében
meghatározott,
az
önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A költségvetési szerv
alaptevékenysége

8411 Általános közigazgatás

Alaptevékenység alapvető
szakfeladata

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Alaptevékenység
szakfeladatai

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
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841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti,
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

15
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
7.) Az alapító okirat 3.) A vezető kinevezésének módja:”A Köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 8.§. (1.) bekezdésében meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű jegyzőt nevez ki.” szövegrész helyébe a „A
képviselő-testület – pályázat alapján a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 8.§. (1.) bekezdésében meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.” szövegrész lép a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1)
h) pontja alapján.
8.) Az alapító okirat kiegészül a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölésével a 9. pontban

Záradék:
Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát módosító okiratot Halásztelek
Város Képviselő-testülete ……….. határozatával hagyta jóvá.

Halásztelek, 2009.
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

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

Szentgyörgyi József: Aki az alapító okirat egységes szerkezetét elfogadja, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
127/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja:
ALAPÍTÓ

OKIRAT

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
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66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény 1. §-a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1. Azonosító adatok:
1.1.) A költségvetési szerv
neve
1.2.) A költségvetési szerv
székhelye:
1.3.)A költségvetési szerv
alapító jogokkal felruházott
irányító szerve
1.4.) A költségvetési szerv
közvetlen jogelődjének
megnevezése, székhelye:

Halásztelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

1.8.) Számlavezető bank

OTP Bank NyRt.

1.9.) Számlaszám

11742252-15393317

1.10.) Adóigazgatási
azonosító szám

15393317-2-13

1.11.) PIR törzsszáma

393319000

1.12.) A költségvetési
szerv jogszabályban
meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§
(1)
bekezdésében
meghatározott,
az
önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.

2314. Halásztelek, Posta köz 1.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő – testülete

A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.
évi LXV. törvény hatályba lépésekor 1990. szeptember 30-án a
Halászteleki Nagyközségi Tanács VB. Szakigazgatási Szerve
jogutódjaként.

A költségvetési szerv
alaptevékenysége
8411 Általános közigazgatás
Alaptevékenység alapvető
szakfeladata
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Alaptevékenység
szakfeladatai
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi
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önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti,
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
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882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
2.) Illetékességi területe:
Halásztelek Város közigazgatási területe.
3.) A vezető kinevezésének módja:
A képviselő-testület – pályázat alapján a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 8.§. (1.) bekezdésében meghatározott képesítési követelményeknek
megfelelő végzettségű jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
4.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
A hivatal felesleges tárgyi eszközeinek, készleteinek értékesítésére az Önkormányzat
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendeletben
meghatározottak vonatkoznak.
5.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége :
A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.
6.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása a tevékenység jellege
alapján:
közhatalmi költségvetési szerv
7.) A hivatal a használatára bízott vagyon rendeltetésszerű üzemeltetéséről, használatáról
költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználásával köteles gondoskodni. A vagyon
megterhelésére, elidegenítésére az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában,
valamint az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi
rendeletben meghatározottak vonatkoznak.

8.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
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Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Záradék:
Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a ………..számú módosító
okirattal egységes szerkezetbe foglalva Halásztelek Város Képviselő-testülete ………..
határozatával hagyta jóvá.

Halásztelek, 2009. nov. 26.
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

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

Szentgyörgyi József
polgármester

Napirend 13.) pontja:
Szentgyörgyi József: 13. napirendi pontunk következik - Halásztelek okmányiroda
létesítésének kezdeményezése.
Kardos Zoltán: A halásztelki okmányiroda létrehozásával, és azok feltételeivel, - a két
határozati javaslattal az Ügyrendi Bizottság egyetért.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság is egyetért azzal, hogy Halászteleken 2010. évben
okmányiroda létesüljön, ezért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat elfogadja, és
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sipos Tibor: A támogatással semmi baj nincsen, de hiányolom ennek a kifejtését, hol lenne,
milyen költségekkel járna?
Fekete Violetta: Egy kicsit meglepődtem ezen, hogy okmányirodát akarunk létrehozni,
sokszor jártam Szigetszentmiklóson az okmányirodában, nem volt tumultus, be lehet
jelentkezni Interneten. Ozsváth Anna beszámolóját hallgatva, hogy a fiataloknak nincs hová
menniük, nem értem, hogy az miért nem fontosabb a fiatalok helyzete, mint hogy
okmányirodát hozzunk létre. A fiatalok nem tudnak hová menni, nincs egy helyiség,
kocsmákba kényszerülnek, nagyon nehéz lesz a későbbiekben valamilyen kulturált
szórakozásra terelni őket. Azt javaslom, hogy tartsunk fontossági sorrendet, ne az
okmányiroda legyen a fontosabb.
Lengyel Izabella: Szeretném hallani az elképzelést mind a helyiségről, mind a pénzügyi
fedezetről.
Szentgyörgyi József: Az okmányiroda általában nyereséget termel, illetékek itt jelentkeznek,
nem igényel jelentősebb pénzügyi befektetést, - a kialakítása igen. A helyiség kialakítására
nem tettük javaslatot, megnézzük a jogi hátterét, akkor a költségvetésben látjuk a pénzügyi
fedezetét is. Egyetértek Fekete Violettával, hogy van fontossági sorrend, de a kettő nem zárja
ki egymást. Ne felejtsük el, hogy az adó-jogszabály változtatásával Halásztelekről elkerült az
iparűzési adó beszedése. Az apparátus meg van az okmányirodára, az apparátus átalakításával
gondoltuk az új feladat átvállalását. Úgy gondoltuk, hogy amit Tököl tud biztosítani, azt mi is
tudjuk biztosítani a saját lakosainknak - javítva a szolgáltatását. Felmerült a mostani
közbiztonsági iroda, felmerült mellettünk lévő sárgaház alsó szintje, vagy akár az
egészségház. Ennek a helyiségnek az ötleteivel visszajön a testület elé az előterjesztés, most
csak a jogi folyamatot indítjuk el. Nem kerülne ez jelentős költségbe, de tudjuk növelni a
lakosság ellátásának a színvonalát, mivel város vagyunk, ezért az okmányirodai szolgáltatást
tudjuk nyújtani a saját lakosainknak.
Sipos Tibor: Tökölön 5-en dolgoznak az okmányirodában, azt javasolnám, hogy még az
okmányiroda háttere nincsen tisztázva vegyük le napirendről. Legyenek meghatározva a
feltételek és utána érdemben, felelősen tudunk az okmányiroda kérdésében dönteni.
Erdődi Sándorné: Maximálisan egyetértek Fekete Violettával abban, hogy a tizenéves
gyerekeknek találjunk helyet, ahol tudnak szórakozni, de támogatom az okmányiroda
létesítését is.
Végváriné Nyíri Lídia: Szavazás után 5 perc szünetet kérnék.
Szentgyörgyi József: Sipos úr arra tett javaslatot, hogy halasszuk el ennek a napirendi
pontnak a tárgyalását. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 6 fő
igen, 7 fő nem szavazattal - nem kapott többséget a javaslat.
Szentgyörgyi József: Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 9 fő igen, 3 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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128/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a halásztelki okmányiroda létesítésével az alábbi határozatokat hozza:
1. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Halásztelken okmányiroda
létesítését kezdeményezi a közigazgatási informatikáért felelős miniszternél.
Felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok beszerzésére, az eljárás
megindítására.
2. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy
- biztosítja a kulturált ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához
szükséges ügyintézési helyszínt, valamint biztosítja az okmányiroda folyamatos
feladatellátását,
- biztosítja a személyi és a tárgyi feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét,
- átvállalja az okmányiroda működtetésének azon - külön megállapodásban rögzített
- költségeit, amelyek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH) terhelik,
- a normatív támogatás rendszeres folyósításáig az okmányirodát saját
pénzeszközeiből és a 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/A. § (2) c) pont
szerinti megállapodás alapján őt megillető támogatásból működteti.
Szavazás eredménye: 9 fő igen, 3 fő nem, 1 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: 10 perc szünetet rendelek el.

SZÜNET

Napirend 14.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk döntés folyószámlahitel szerződésének
meghosszabbításáról. Ez a folyószámlahitel rendelkezésünkre állt 2009-ben, amit 2-3 napra
vettünk összesen igénybe, kb. 5 m Ft erejéig, aminek 3300,- Ft kamatköltsége volt. Azt
kértem a bizottságtól illetve a testülettől, hogy álljon továbbra is rendelkezésünkre ez az
összeg az esetleges áthidaló likviditási problémák kezelésére.
Erdődi Sándorné: Halásztelek Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága elfogadja, és a
testületnek elfogadásra javasolja az 50 m Ft-os folyószámlahitel szerződésének
meghosszabbítását, 2009. december 15-től 2010. december 14-ig, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat szerint.
Lengyel Izabella: Az előző hitel összeg 50 m Ft volt, amiből 5 m Ft-ot használtunk fel. Mi
indokolja, azt hogy ismét 50 m Ft-ot kérünk, és nem egy kisebb összeget?
Szentgyörgyi József: Ez az összeg a költségvetésünk 3-4 %-a körül van, nem tartom értelmét
feljebb vagy lejjebb vinni, ez egy középérték, ami a rendelkezésünkre áll, ha kevesebbet
használunk fel, akkor kevesebb kamatot fizetünk. Ez egy olyan optimális érték, amely az
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elmúlt évek gyakorlata alapján egy biztonsági tartalék. Nem látom a célszerűségét ezen
változtatni.
Sipos Tibor: Összegszerűen én is úgy érzem, hogy az 50 m Ft egy magas összeg, 15-20
millió Ft beleférne biztonsági tartaléknak. Van egy nagy csábító ereje is, ha van egy
lehetőség, akkor nagyobbat is nyújtózkodhatunk. Maximum 20 m Ft-ba próbálnám
meghatározni a tartalék összegét.
Erdődi Sándorné: Szeretném javasolni az 50 m Ft-ot, mivel az elmúlt évben is a
rendelkezésre tartott összeg annyira kevés volt kb.125 e. Ft, a kamatként pedig 3300 Ft-ot
fizettünk. Úgy érzem, hogy kell az önkormányzatnak ez a biztonsági tartalék, ez egy
hitelkeret, ez nem hitel, ez csak egy lehetőség.
Szentgyörgyi József: Van egy bizottsági javaslat a hosszabbításra, és van egy képviselői
indítvány 20 m Ft-ra. Név szerinti, minősített többségű szavazás szükséges. Aki egyetért azzal
az indítvánnyal, hogy az 50 m Ft összeget 20 m Ft-ra csökkentsük, kérem, név szerint
szavazzon!
Baloghné dr. Nagy Edit: Szentgyörgyi József: nem, Török Istvánné: nem, Erdődi Sándorné:
nem, Fekete Violetta: tartózkodom, Dr. Fodor József: tartózkodom, Dr. Füredi Béla: nem,
Hanfeldt István: nem, Horváth Lajos: igen, Kardos Zoltán: nem, Lengyel Izabella: igen, Sipos
Tibor: igen, Tolnai József: nem, Végváriné Nyíri Lídia: nem.
Szentgyörgyi József: Megállapítom, hogy 8 fő nem, 3 fő igen, 2 fő tartózkodott szavazattal
az indítvány nem kapott többséget.
Szentgyörgyi József: Az önkormányzatnak két lehetősége van, vagy kifizeti, vagy nem fizeti
ki a számlákat. A béreket előre sorolja, az összes többi számlát nem fizeti ki, és fizeti a
számlák után a késedelmi kamatot. A másik lehetőség, hogy van egy folyószámla hitele, ha
szükséges, akkor ennek a mozgatásával kifizeti a számláit. Összesen három napra vettük
igénybe ebben az évben a hitelt. Amennyiben nem fizetjük ki a számlákat, akkor kifizetjük a
késedelmi kamatot. Úgy gondolom, hogy a hitelességünk megőrzése miatt fontos az, hogy az
önkormányzatnak folyamatos legyen a fizetési képessége, - eddig ezt megőriztük.
A Pénzügyi Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra, aki egyetért a folyószámlahitel
meghosszabbításával, kérem, név szerint szavazzon!
Baloghné dr. Nagy Edit: Szentgyörgyi József: igen, Török Istvánné: igen, Erdődi Sándorné:
igen, Fekete Violetta: tartózkodom, Dr. Fodor József: igen, Dr. Füredi Béla: igen, Hanfeldt
István: igen, Horváth Lajos: nem, Kardos Zoltán: igen, Lengyel Izabella: nem, Sipos Tibor:
nem, Tolnai József: igen, Végváriné Nyíri Lídia: igen.
Szentgyörgyi József: Megállapítom, hogy a testület 3 fő nem, 1 fő tartózkodott és 9 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
129/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással - 50 millió
forint összegű folyószámlahitel (OTP Bank Ny rt.-től) felvételéről dönt.
A hitel futamidejét 1 évben határozza meg. (2009. december 15-től 2010. december 14-ig).
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit
ajánlja fel.
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért
hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően
- a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai
során figyelembe veszi.
A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 2010-es évre
meghosszabbítandó folyószámlahitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra, és a fentiek
szerinti szerződés aláírására.
Szavazás eredménye: 9 fő igen, 3 fő nem, 1 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos

Sipos Tibor: A pontosítás végett nem a folyószámlahitel felvételével van gondunk, hanem az
összegével.

Napirend 15.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 15. napirendi pontunk Halásztelek Önkormányzata tulajdonában lévő
ingatlanok bérleti díjának megállapítása.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság kéri az ingatlanok bérleti díjának – az előterjesztés
szerinti elfogadását azzal, hogy a díjak 100,- Ft-ra kerekítve legyenek megállapítva.
Szentgyörgyi József: A Titán és Cirkon Bt esetében csökkentés van, mivel köztudott, hogy a
két fogorvosi helyiséget 3 fogorvos használta. Többször tárgyaltunk, mivel a tartozásuk miatt
felmondtuk a bérleti szerződést. Utána felkeresték a hivatalt és mondták, hogy kifizetik az
elmaradásukat, de kérik a bérleti díj csökkentését, mert egy fogorvos elment. Azt a javaslatot
tettem, hogy csökkentsük a bérleti díjat, de a szerződésbe beletettük, hogy ha újabb bérlő
jelenik meg, akkor az összeget megemeljük az eredeti összegre. A bérleti díjnak a 70-80 %-át
fizették be, még mindig van 200 e. Ft-os tartozásuk. Látjuk a szándékot, látjuk a fizetést, és ez
alapján születni fog egy új bérleti szerződés.
Akinek kérdése, észrevétele van a bizottság határozatával kapcsolatban, kérem, jelezze!
Amennyiben nincs, aki kiküldött a bérleti díjak megállapítását elfogadja, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
130/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Halásztelek Város Önkormányzatának tulajdonában levő ingatlanok
bérleti díjait 2010. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út és Dózsa György u. sarkán található 80 m2-es
területe virágbolt - (bérlő: MÓD Kft., képviseli: dr. Csókási Zsoltné)
A bérleti díj:
44.700,- Ft/hó
2. Halásztelek, Posta köz 1. sz. alatti garázs – (bérlő: dr. Fodor József)
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A bérleti díj:

7.300,- Ft/hó

3. Halásztelek, Posta köz 5. sz. alatti termelői húsbolt – (bérlő: KUCU-Hús Kft.)
A bérleti díj:
245.400,- Ft/hó
4. Halásztelek, Kossuth u. 1. szám alatti helyiségcsoport
(Bérlő: Elohim Kft. képv.: Zoltán Miklós ügyvezető igazgató)
A bérleti díj:
66.600,- Ft/hó
5. Halásztelek, Szent László tér 1. sz. alatti Közösségi Ház előterében levő Habos Kávé (bérlő: Kazai Lászlóné)
A bérleti díj:
47.800,- Ft/hó
6. Halásztelek, Kisgyár u. 2. szám alatti Egészségházban lévő bőrgyógyász orvosi
rendelő – (bérlő: Képesné dr. Vass Ilona)
A bérleti díj:
14.600,- Ft/hó
7. Halásztelek, Rózsa u. 10. sz. alatti szociális foglalkoztató helyiség – faház első része
(bérlő: Globál Sansz Kft.)
A bérleti díj:
110.200,- Ft/hó
8. Halásztelek, Kisgyár u. 2. szám alatti Egészségházban lévő orvosi ügyelet – (bérlő: dr.
Gon Bt.)
A bérleti díj:
31.200,- Ft/hó
9. Halásztelek, Kisgyár u. 2. szám alatti Egészségházban lévő fogászati orvosi rendelő (bérlő: TITÁN CIRKON Bt.)
A bérleti díj:
90.000,- Ft/hó
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 16.) pontja:
Szentgyörgyi József: 16. napirendi pont következik - a közterület-használati díj
megállapítása.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a halásztelki közterület-használati
díjat módosítani 2010. január 1-jétől.
Szentgyörgyi József: Az a javaslat, hogy maradjanak 2010-ben a 2009-es közterülethasználati díjak.
Kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs – aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával
egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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131/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a közterülethasználati díjakat 2010. január 1-jétől nem módosítja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 17.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 17. napirendi pontunk következik a Tündérkert Óvoda házirendjének
elfogadása.
Tolnai József: Az Oktatási Bizottság a Halásztelki Tündérkert Óvoda házirendjét elfogadja,
és a testületnek elfogadásra javasolja.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a házirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki
egyetért a bizottság javaslatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
132/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Tündérkert Óvoda
házirendjét 2009. november 26-ai hatálybalépéssel.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 18.) pontja:
Szentgyörgyi József: 18. napirend következik - beszámoló a HATE Kft városüzemeltetési
2009. évi főbb tevékenységeiről.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a HATE Kft
városüzemeltetési 2009. évi főbb tevékenységeiről.
Kardos Zoltán: Az Ügyrendi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a
HATE Kft 2009. évi városüzemeltetés főbb tevékenységeiről szóló beszámolóját.
Sipos Tibor: Az Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott, hogy kb. 30 m Ft került elköltésre az
utóbbi 2-3 hónapban. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez mire fordítódott?
Acélvári Attila: A beszámoló alsó táblázatában van felsorolva, hogy milyen tevékenységeket
végeztünk, kiegészíteném a Sportcentrum lelátójának az építésével.
Szentgyörgyi József: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy mennyi volt az átvett
pénzeszköz, és mennyi a rendelkezésre álló pénzeszköz, és mi indokolja ezt a különbözetet. A
különbözet nagy részét az indokolja, hogy az önkormányzat támogatási részt az út és egyéb
kifizetések leálltak - likviditások miatt egyelőre nem fizetettük ki. Augusztus óta az
önkormányzat nem tudta folyósítani a HATE Kft-nek a havi finanszírozást. A Kft a saját
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eszközéből hitelezte meg a munkások részére az elvégzett munka arányában ezeket a
beruházásokat. Úgy látjuk, hogy év végéig sikerül rendezni ezt az összeget és a Kft-nek
rendelkezésre fog állni, ami megtakarításként jelentkezett az elmúlt időszakban.
Aki a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
133/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a
tevékenységeiről szóló beszámolót.

HATE

Kft

városüzemeltetési

2009.

évi

főbb

Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 19.) pontja:
Szentgyörgyi József: 19. napirendi pontunk a 2010. évi szúnyoggyérítés.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság 2010. évre, Halásztelek területére vonatkozóan a
kémiai szúnyoggyérítést az előterjesztés alapján a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Lengyel Izabella: Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka, hogy a tavalyi évhez képest nem
szerepel a biológiai szúnyoggyérítés, igaz az drágább volt, de hiányzik a választás lehetősége.
Szentgyörgyi József: A CSÖSZ a tavalyi évben felmérte az önkormányzatok igényét a
biológiai szúnyoggyérítéssel kapcsolatban – a kb. 50 m Ft-os összeget egy önkormányzat sem
tudta bevállalni. Ezért maradtunk a kémiai gyérítésnél, jogszabályváltozás lesz, és majd
kötelezni fognak minket a biológiai gyérítésre, akkor valószínű megjelenik majd hozzá az
állami támogatás.
Aki a 2010. évi szúnyoggyérítés megrendelésével, a bizottság határozatával egyetért, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
134/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében a
településére eső kémiai szúnyoggyérítés teljes költségére vonatkozóan kötelezettséget vállal.
Felkéri a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulást, hogy a szolgáltató
kiválasztására a közbeszerzési eljárást haladéktalanul indítsa el.
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a költségek csökkentése érdekében keresse a támogatási
lehetőséget.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi kémiai irtásra vonatkozóan, az előterjesztés
szerinti területi adatok közlésére.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 20.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 20. napirend - Halásztelek sürgősségi orvosi ellátása következik
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság javasolja, hogy Dr. GON Bt. szerződése a
közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséig legyen meghosszabbítva, addig ők lássák el - a
jelenlegi formában Halásztelken az orvosi ügyeletet.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a halásztelki orvosi ügyelet
ellátásával kapcsolatosan fogadja el a testület az Egészségügyi Tanácsnok Úr javaslatát,
illetve a Szociális Bizottság határozatát.
Dr. Fodor József: Dr. GON Bt szerződését folyamatosan hosszabbítani kell, amíg a
közbeszerzési eljárás le nem zajlik.
Szentgyörgyi József: Az Egészségügyi Tanácsnok úr - Dr. Füredi Béla volt az előterjesztő,
kívánja kiegészíteni az írásos anyagot?
Dr. Füredi Béla: Nem kívánom kiegészíteni az írásos előterjesztést, igyekeztem, röviden,
tömören összefoglalni azokat az érveket, melyek alapján úgy gondolom minőségi visszalépés
lenne a városnak, ha ezt a szolgáltatást megvonnánk a lakosoktól.
Szentgyörgyi József: A határozati javaslat: Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sürgősségi orvosi ügyeleti ellátásra nyílt közbeszerzési pályázatot ír ki. A
közbeszerzési pályázat lezárultáig, 2010. április 1. napjáig a jelenlegi szolgáltatóval a
szerződést meghosszabbítja. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
135/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sürgősségi orvosi ügyeleti
ellátásra nyílt közbeszerzési pályázatot ír ki. A közbeszerzési pályázat lezárultáig, 2010.
április 1. napjáig a jelenlegi szolgáltatóval a szerződést meghosszabbítja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 21.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Halásztelek Város
Önkormányzatának csatlakozási lehetősége a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó
Társuláshoz.
A Csepel-szigeti kistérségben minden családsegítő szolgálat társulás útján van ellátva. Ennek
az az oka, hogy az állam magasabb normatíva finanszírozást ad a kistérséggel történő
együttműködésre. A családsegítő szolgálat közvetlen a polgármesterhez tartozik. A
munkáltatói jogokat tudom gyakorolni, szabadság, felmentés, kinevezés stb. Szakmai
kontrollt viszont nem tudok biztosítani ennek a szolgálatnak, a szakmai munkájukat nem
tudom megítélni. Mivel magasabb normatívát biztosít az állam a társulásoknak ezért 20
településből 17 megalkotta az önálló társulását. A környező települések Szigethalom
irányításával létrehozták ezt a hálózatot, a sokkal nagyobb Dunaharaszti is csatlakozott
tagintézményként ehhez a társuláshoz.
Napi szinten kevés változást hoz, annyi a változás, hogy a munkáltatói jogok átkerülnek a
kistérséghez, de a három ember ugyanúgy itt dolgozna Halásztelken. Viszont megvalósul egy
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szakmai együttműködés, egy szakmai felügyelet. A csatlakozásnak azért látom értelmét, mert
rengeteg olyan dolog van ezen a területen, melyet önmagunkban nem biztos, hogy megéri
finanszírozni, de egy társulásban igen, pl. pszichológus biztosítását. Még három település nem
vesz részt a kistérségi társulásban – Szigetszentmiklós, Tököl, és Halásztelek. Megkérdeztem
a két települést, hogy miért nem hozták még létre a kistérségi társulást, az volt a válasz, mert
nem volt erre még idejük. Szigetszentmiklós vállalta a szakmai előkészítést, de közben
jegyző-váltás történt. Most értesültünk, hogy Szigetszentmiklós és Tököl létrehozta a társulást
nélkülünk. Úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb szakmai kontroll lehet, ha az adott
szakmában lévő szervezethez taroznak családgondozóink, össze tudják hangolni egymás
lépéseit, - tud a társulás olyan szakmai kontrollt biztosítani, amit én nem tudok. Ezért
javasoltam ennek a társulásnak a létrehozását. Látjuk, hogy a két bizottság ellentétes
határozatot fogadott el.
Végváriné Nyíri Lídia: Halásztelek Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága nem
javasolja, hogy csatlakozzunk a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társuláshoz, - a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ugyanúgy működjön tovább, mint
eddig.
Kardos Zoltán: Az Ügyrendi Bizottság elfogadja az előterjesztést - Halásztelek Város
Önkormányzatának Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társuláshoz való
csatlakozását.
Sipos Tibor: A családgondozók a halásztelki ifjúság felügyeletét is ellátják. Szakmai
felügyelet akkor lenne érdekes, ha rettenetesen rossz munkát végeztek volna a
családgondozóink – ilyen nem volt. Dunaharasztinak is meg vannak a saját indokai, nekünk is
megvannak, miért kell leépíteni a meglévő szervezetet?
Szentgyörgyi József: Leépítésről nem beszélünk, nem történik semmilyen visszalépés.
Lengyel Izabella: Szeretném javasolni, hogy hallgassuk meg Ozsváth Annát.
Ozsváth Anna: Polgármester úr is említette, hogy 2005-ben volt arról szó, hogy lehetőség
van a csatlakozásra. 2007. augusztus 1-jével jöttem ide, de a pályázatban nem volt
megjelölve, hogy itt összevonásról lesz szó más településekkel. Önök megválasztottak
bennünket, akkor sem merült fel ez a kérdés, úgy hogy esetleg így vállaljuk-e a feladatot vagy
nem.
A másik, elhangzott a pszichológussal kapcsolatban, - nincs pszichológusunk több mint 2 éve.
Ami a különbözetet illeti – az a 2 m Ft, helyileg biztos, hogy itt fogunk maradni, viszont nem
láttam még a befogadó intézmény SZMSZ-ét, alapító okiratát, nem tudom milyen
feltételekkel vállalnak át bennünket, hogyan fog változni a mi munkaszerződésünk. Csak itt
fogunk ellátni feladatot, vagy esetleg más településekre is át kell majd mennünk időnként –
ezek a szakmai dolgok nincsenek rendbe rakva.
Polgármester úr mondta, hogy a mi szakmai felügyeletünket nem tudja biztosítani. A szakmai
felügyeletünkről a törvény gondoskodik, a Megyei Gyámhivatalt jelölte ki az illetékes
módszertani központot. Innen rendszeresen kapunk segítséget, járunk továbbképzésekre. Most
is voltunk, és most is lesz összejövetel a régióban, mert változott a törvény, és ezeket a
törvényi változások nyílván közösen megbeszéljük.
Ami még nagyon érdekes dolog, elhangzott, hogy csak minimum szinten tudjuk teljesíteni ezt
a szolgáltatást. A gyermekvédelmi törvény szerint a mi feladatunk három részből tevődik
össze: Van a szervezés, a szolgáltatás és a gondozás. A szervezési feladathoz tartozik a
prevenció – a gyerekcsoportok szervezése, - nem tudjuk felvállalni, mert nincs hová, ezt a
fajta alaptevékenységet nem tudjuk megvalósítani, mert nincs hely. A szolgáltatással úgy
gondolom nem volt probléma, mert a hajléktalan embereket ugyanúgy próbáltuk elhelyezni,
holott nincs a térségben hajléktalanokat befogadó intézmény, nincs a térségben gyerekek
átmeneti otthona, nincs a térségben családok átmeneti otthona. Azt gondolom, hogy ez
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fontosabb témakör lenne a régió számára, mint az, hogy most mi melyik önkormányzathoz,
vagy melyik szervezethez tartozunk, - az nem mindegy, hogy mit és mennyit kapunk.
Amikor idejöttem ezzel az önkormányzattal szerettem volna együttműködve dolgozni, az ö
támogatásukat élvezve végezni a munkát. Szeretném a többi tudásomat is felajánlani, ami
még van, mert van mediátori végzettségem. Felajánlottam korábban, hogy próbáljunk meg
régió-szerte csinálni egy kapcsolat-ügyeletet, amihez az önkormányzatnak is lehetne pénzt
szerezni, - de igazából támogatást nem kaptam. Amennyiben van kérdése hozzám, szívesen
válaszolok, mert Önök a munkáltatóim a Polgármester úrral együtt, Önök választottak meg
bennünket. Döntsék el, hogy mi legyen, mi felkészültünk arra is, hogy csatlakozunk a
társuláshoz.
Szentgyörgyi József: Az alapító okirat az látható a kiküldött anyagban, az SZMSZ
megnézhető - nyilvános. A dolgozókat bérben nem érinti változás, ugyanúgy közalkalmazott a
besorolásuk, ugyan azt a juttatásokat kapják a dolgozók ott is, mint nálunk.
A Gyámhivatal egy kontroll - törvényességi felügyeletet gyakorol, de szakmai felügyeletet
nem. A szolgáltatáshoz való hozzájutás nem sérül, továbbra is itt dolgoznak, ugyanúgy lehet
igénybe venni a szolgáltatást továbbra is, mint eddig. Szigethalomnak sokkal jobb a szociális
ellátó rendszere, mint nekünk, szociális intézményei sokkal jobban kiépültek, és térségi
szerepet látnak el. Ezért a társulásban sokkal jobban ki tudjuk szolgálni a felnőtt lakosságot.
Ugyanúgy a társulásnak beszámolási kötelezettsége van a testület felé, be kell számolni a
szociális munkáról. Kipróbálhatjuk a társulást, és ha bármilyen változást látunk, ami nem
megfelelő, - bármikor kiléphetünk, semmi kockázata nincs a társuláshoz való csatlakozásnak.
Lengyel Izabella: Mi kockázat van, ha marad, - ahogy van jelenleg?
Szentgyörgyi József: Régen térségi szinten volt biztosítva az orvosi ügyeleti ellátás, a
családsegítés is, térségi szinten volt biztosítva a rászoruló gyerekek foglalkoztatása.
Működtek azok a szakmai pontok, amihez kell egy bizonyos létszám, hogy az hatékony, és
átlátható legyen. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket 30-100 e. ember szintjén érdemes,
szervezeti szinten ellátni. Ebben látom az együttműködési lehetőséget, - a lakosság semmit
nem fog érezni a változásból. Ez egy szervezeti működtetési forma, nekünk azt kell eldönteni,
hogy hogyan működtessük ezt a szervezetet. A társulásoknak a közösségi összefogás adja
igazából az erejét és szakmai minőségét, és az állam motiválja finanszírozással. A testület
dönt, de meg vagyok győződve, hogy sokkal jobban járnánk a társulással, szakmailag és
finanszírozás szempontjából is.
Sipos Tibor: Elhangzott, hogy van-e a polgármester úrnak joga meghatározni, hogy a
családgondozónak van-e joga az ifjúságot megnézni, vagy nincsen.
Szentgyörgyi József: Nem jogát mondtam, hanem szakmai kompetenciát.
Sipos Tibor: Tolnai úr, amikor igen helyesen az ifjúsággal való foglalkozás kérdését emelte
ki, akkor ez most ellentéte lenne ebben a példában, hogy ez egyáltalán kérdésként vetődhet föl
- valaki kimegy a helyszínre a fiatalokat megnézni, ezt most jól csinálta, vagy nem csinálta
jól.
Szentgyörgyi József: Ez szakmai kérdés, erre mondtam, hogy ezt nem tudom megítélni.
Sipos Tibor: Nem rendőrként ment oda, nem intézkedett, hogy zárják be őket. Egy helyszíni
vizsgálatot folytatott családgondozói szempontból. Ezt rendkívül pozitívnak érzem, nem
tudom miért nem került szóba, hiszen erről egy írásos anyagot kaptunk.
Alapvetően mondanám, hogy a jelenlegi helyzet megszűntetése az ifjúság kárát szolgálná, - a
családgondozók társulásba történő áttétele.
Szentgyörgyi József: Köszönöm. Az előterjesztésben három határozati javaslat szerepel,
felteszem szavazásra az elsőt. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. január 01-től csatlakozni kíván a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társuláshoz. A társulási megállapodásban foglaltakat megismerte, azokat magára nézve
kötelezően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
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Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 6 fő nem, 4 fő igen, 3 fő
tartózkodott szavazattal nem kapott többséget a javaslat, és a testület az alábbi határozatot
hozza:
136/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő nem, 4 fő igen, 3 fő tartózkodott
szavazattal nem kíván csatlakozni a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társuláshoz - a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ellátása céljából.
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: következő testületi ülés

Napirend 22.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az ÁMK alapító okiratának és az alapító okiratot módosító okiratának
elfogadása – napirend következik.
Tolnai József: Az Oktatási Bizottság a Halásztelki Hunyadi Mátyás ÁMK alapító okiratának
módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Sipos Tibor: Az ÁMK önálló gazdálkodású, vagy a jelenlegi státuszán nem változtat a
módosítás?
Szentgyörgyi József: Részben önálló gazdálkodású, jelenlegi státuszán a módosítás nem
változtat. Szerkezeti változás nem volt, csak a jogszabályi változások lettek átvezetve, illetve
a szakfeladat-számok változtak. Aki az ÁMK alapító okiratának módosítását elfogadja,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és
az alábbi határozatot hozza:
137/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános
Művelődési Központ módosító alapító okiratát az alábbi szerint elfogadja:
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Halásztelek Város Önkormányzat, mint a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ
(2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50-52.) alapító jogokkal felruházott irányító szerve a
fent említett közoktatási költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambulumába bekerül az intézmény jogelődjének, a Halásztelki
Általános Művelődési Központnak a feltüntetése.
2.) Az alapító okiratban a „közoktatási intézmény” kifejezést minden előfordulási helyén
„költségvetési szerv” kifejezés váltja.
3.)Az alapító okirat I. szakasz 4. pontjában a „közoktatási intézmény felügyeleti szerve”
szövegrész helyébe az „alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye”
szövegrész lép a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 121.§ (5) bekezdése alapján.
Az alapító okirat I. szakasz 5. pontjában a „közoktatási intézmény működési területe”
szövegrész helyébe az „költségvetési szerv működési köre” szövegrész lép.
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4.) Az alapító okirat II. szakasz 1. pontjában az „intézmény típusa” szövegrész helyébe a
„költségvetési szerv típusa, jogszabályban meghatározott közfeladata” szövegrész lép a 2008.
évi CV. törvény 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján.
5.) Az alapító okirat I. szakasz 8. pontból kikerül a „Dőlt betűvel szedve a költségvetési szerv
alaptevékenysége a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere által kiadott, 2010. január 01.
napjától érvényes szakágazati rend szerinti KSHszakfeladat száma” szövegrész.
6.) Az alapító okirat II. szakasz 9. pontja az új szakfeladatszámok szerint rendszerezve a
következő szerkesztésben kerül rendszerezésre:
9. A közoktatási intézmény
Szakágazat száma, megnevezése:
alaptevékenysége:
Alapfokú oktatás (TEÁOR száma 8520)
852010 alapfokú oktatás
852020 alapfokú művészetoktatás
853100 általános középfokú oktatás
Könyvtári, levéltári tevékenység ( TEÁOR: 9101)
910100 könyvtári levéltári tevékenység
Az alaptevékenységhez
kapcsolódó tevékenységek

Szakfeladatszám szerint részletezve:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti,
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
910123 Könyvtári szolgáltatások A könyvtár ellátja a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 3. számú melléklete szerinti iskolai
könyvtári feladatokat. A könyvtár ellátja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55-60.§-a
szerinti feladatokat.
562913 Iskolai intézményi étkezteté
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
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7.) Az alapító okirat II. szakasz 10. pontjában a kiegészítő tevékenység a 562917 Munkahelyi
étkeztetés szövegre módosul
8.) Az alapító okirat II. szakasza kibővül a 12. ponttal, mely a költségvetési szerv
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölését tartalmazza. Eszerint a
tartalmi rész a következő: „A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak kinevezésére,
kinevezése módosítására, illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony
megszűnésére, megszüntetésére elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, kifejezett rendelkezés hiányában másodlagosan a
Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvény rendelkezései
az irányadók.”
9.) Az alapító okirat IV. szakasz 1. pontjában „Az intézmény-gazdálkodással összefüggő
jogosítványai” szövegrészt „A közoktatási intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói
szerint” szöveg váltja. Ugyanennek a pontnak a tartalmi részében a „részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik”
szövegrész törlésre kerül és helyette a „Az intézmény a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján önállóan működő
költségvetési szerv.” a tartalmi rész egyéb elemeinek változatlanul hagyásával.
Záradék: Halásztelek Város Képviselő-testülete a fenti módosító okiratot a ……………….
számú határozatával elfogadta és jóváhagyta.
Halásztelek, 2009nov. 26.
…………………………
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

………………………..
Szentgyörgyi József
polgármester

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

Tolnai József: Az egységes szerkezetet is elfogadta a bizottság.
Szentgyörgyi József: Aki a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot elfogadja,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és
az alábbi határozatot hozza:
138/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunyadi Mátyás Általános
Művelődési Központ alapító okiratát a módosított okirattal egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint elfogadja:
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Egységes szerkezetbe foglalva Halásztelek Nagyközség Képviselő-testületének 115/2006.
számú, 2006. június 27-én, valamint 2007. május 3-án és 2007. szeptember 13-án és 2008
június 26-án kelt módosító határozataival, illetve a Köztársasági Elnök városi cím
adományozásáról szóló 140/2008. (VI.25.) számú, 2008. július 1. napjával hatályos KE
határozatával
A képviselő- testület határozatainak száma: 106/2005.(VII. 14.) KT., 115/2006.(VI.27.) KT.,
56/2007.(V.3.) KT. és 70/2008. (VI.26.) KT.
Halásztelek Város Önkormányzata a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ –
melynek jogelőde a Halásztelki Általános Művelődési Központ volt - (2314 Halásztelek,
Somogyi Béla utca 50-52.) számára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)-(3) bekezdése,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú
Kormányrendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő 2005. augusztus 1-jei
hatállyal kiadott alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
I. Az intézmény neve, az alapító, illetve fenntartó neve és címe
1. A költségvetési szerv neve:
1.1. A költségvetési szerv neve
1.2. A költségvetési szerv OM
azonosítója:
1.3 A költségvetési szerv
törzskönyvi azonosító száma:
1.4. A költségvetési szerv KSH
statisztikai számjele:
2.A költségvetési szerv
intézményegységeinek nevei

Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ
Hunyadi Mátyás ÁMK
200708
653815
16935932-8010-322-13

Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Általános
Iskolája
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Esti
Tagozatos Gimnáziuma
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Városi
Könyvtár
Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
3. A költségvetési szerv
testülete
alapítója:
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.).
3.1. Az intézmény fenntartója: Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő testülete
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.).
4. A költségvetési szerv alapító Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő testülete
jogokkal felruházott irányító (2314 Halásztelek, Posta köz 1.)
szerv neve, székhelye
Halásztelek Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv
működési köre
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II. A közoktatási intézmény adatai, tevékenysége
1. Az intézmény típusa:

Általános Művelődési Központ
Komplex nevelési, oktatási, kulturális tevékenységet végző
többcélú intézmény

1.2. A költségvetési szerv
típusa, jogszabályban
meghatározott közfeladata

Közszolgáltató

1.3. A közszolgáltató szerv
fajtája:

Közoktatási közintézmény, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
16.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
Önálló jogi személy

2. A költségvetési szerv
jogállása:
3. Intézményegységek:

4. A költségvetési szerv
székhelye:
6. A költségvetési szerv
feladatellátását szolgáló
vagyona:

Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Általános
Iskolája (2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50-52.)
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye (2314 Halásztelek, Somogyi
Béla utca 50-52.)
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Esti
Tagozatos Gimnáziuma (2314 Halásztelek, Somogyi Béla
utca 50-52.)
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Városi
Könyvtára (2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50-52.)
2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50-52.

859/2. helyrajzi számú, természetben 2314 Halásztelek,
Somogyi Béla utca 50-52. szám alatti, Önkormányzat
tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes ingatlan
használata.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések,
felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
Az intézmény mérleg szerinti induló vagyona: A 2005.
július 31-i hatállyal megszűnő Halásztelki Általános
Művelődési Központ 2005. július 31-i mérlegállapot
szerinti - az óvodai és a közművelődési szakfeladat
kivételével - vagyona. A közművelődési szakfeladatból az
átszervezett intézményre eső induló vagyont megállapodás
rendezi, amely az alapító okirat elválaszthatatlan részét
képezi.
7. A költségvetési szerv vagyon A közoktatási intézmény vagyonával való rendelkezési
feletti rendelkezés joga:
jogosultságokat a hatályos jogszabályok, valamint az
Önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodás
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szabályairól szóló rendelete állapítja meg.
8. A költségvetési szervbe
Általános Iskola:
Évfolyamok száma: 1- 8
felvehető maximális
tanulólétszám, évfolyamszám: Felvehető gyermeklétszám: 486 fő
Általános iskolai felnőttoktatásban az évfolyamok száma: 68
Általános iskolai felnőttoktatásban felvehető maximális
tanulólétszám: 42 fő
Esti tagozatos gimnázium
Évfolyamok száma: 9- 12
Felvehető tanulólétszám: 168 fő

9. A közoktatási intézmény
alaptevékenysége:

Az alaptevékenységhez
kapcsolódó tevékenységek

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Előképző évfolyam száma: 2 (egy-egy művészeti ágban,
tanszakonként)
Alapfokú évfolyam száma: 6 (egy-egy művészeti ágban,
tanszakonként)
Továbbképző évfolyam száma: 4 (egy-egy művészeti
ágban, tanszakonként
Felvehető gyermeklétszám:
-színművészet-bábművészeti ág
színjáték tanszak: általános iskolai évfolyamonként 20fő
-zeneművészeti ág
zongora-szintetizátor tanszak: 20 fő
furulya tanszak: 40 fő
fuvola tanszak: 10 fő
ütő tanszak: 10 fő
hegedű tanszak: 10 fő
gitár tanszak: 20 fő
előképző: 20 fő
népzene: 20 fő
Szakágazat száma, megnevezése:
Alapfokú oktatás (TEÁOR száma 8520)
852010 alapfokú oktatás
852020 alapfokú művészetoktatás
853100 általános középfokú oktatás
Könyvtári, levéltári tevékenység ( TEÁOR: 9101)
910100 könyvtári levéltári tevékenység
Szakfeladatszám szerint részletezve:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5–8. évfolyam
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852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti,
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
910123 Könyvtári szolgáltatások A könyvtár ellátja a
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 3. számú melléklete szerinti iskolai
könyvtári feladatokat. A könyvtár ellátja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55-60.§-a
szerinti feladatokat.
562913 Iskolai intézményi étkezteté
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
562917 Munkahelyi étkeztetés

10. A költségvetési szerv
kiegészítő tevékenysége:

Az
intézmény
vezetőjét
Halásztelek
Város
11. A költségvetési szerv
vezetőjének kinevezési rendje: Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat
útján, 5 év határozott időre bízza meg.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak kinevezésére,
12. a költségvetési szerv
kinevezése módosítására, illetve a költségvetési szervvel
foglalkoztatottjaira vonatkozó
(munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére,
foglalkoztatási jogviszony
megszüntetésére
elsődlegesen
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII.
törvény, kifejezett rendelkezés hiányában másodlagosan a
Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992.
évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.”

III. Az intézmény képviselete
1. A költségvetési szerv Az intézmény általános képviseletét a fenntartó által
határozott időre megbízott intézményvezető látja el, aki az
képviseletére jogosultak:
ügyek meghatározott körére eseti jelleggel, illetve
általánosan a képviseleti jogát a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja.
IV. Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai
1.

A

költségvetési

szerv Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely
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feladatellátáshoz
funkciói szerint

kapcsolódó előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Az intézmény saját bevétele növelése érdekében
vállalkozhat, de ez az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti, és nem lehet ellentétes a jogszabályi
előírásokkal. A vállalkozásból nyert vagyont nevelési
célokra köteles fordítani. Gazdálkodásának bonyolítását a
Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködési
megállapodás jelen alapító okirat elválaszthatatlan
mellékletét képezi.

Halásztelek, 2009. nov. 26.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

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

Napirend 23.) pontja:
Szentgyörgyi József: Következő napirendi pontunk Képviselői indítvány – az ÁMK konyhai
szolgáltatási díja.
Végváriné Nyíri Lídia: Ha igénybe vesszük a szolgáltatást, akkor 15 e. Ft konyhai
szolgáltatást ki kell fizetni az ÁMK-nak.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerint javasolja a testületnek
elfogadásra, hogy a Halásztelki Hunyadi Mátyás ÁMK konyhai szolgáltatás igénybevétele a
jövőben térítésmentes legyen az önkormányzat rendezvényeire, illetve a civilszervezetek
számára.
Tolnai József: Hasonlóan támogatjuk, de a zárójelben lévő szervezeteket nem kellene
felsorolni, mivel a Bel-Canto kórus is egyesület, maradjon csak annyi, hogy a halásztelki civil
szervezetek. Amennyiben egyesületekről van szó, akkor minden halásztelki egyesület jöjjön
szóba, és úgy legyen, hogy az önkormányzat és a hozzá tartozó civil szervezetek, mindkettőnek.
Horváth Lajos: Mit értünk pontosan a konyhai szolgáltatás alatt?
Végváriné Nyíri Lídia: Amennyiben a Vöröskereszttel tartunk az ÁMK-ban rendezvényt,
akkor a 15 e. Ft konyha használati díjat meg kell fizetni, - az alapanyagot mi adjuk.
Horváth Lajos: Akkor az alapanyagokból az ÁMK konyhai dolgozók készítik el a
hidegtálakat, és ezt ingyen tegyék?
Végváriné Nyíri Lídia: Nem, a dolgozók fizetve vannak munkaidőben, vagy túlórában.
Szentgyörgyi József: Horváth Attila. - Engedjék meg, hogy bemutassam Horváth Attilát a
hivatal adó- és pénzügyi irodavezetőjét.
Horváth Attila: Megragadott az a mondat, hogy túlórában fizetve vannak a dolgozók. A
túlórát ki fizeti?
Végváriné Nyíri Lídia: Az önkormányzat fizeti, akkor miért kell 15 e. Ft még fizetni?
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Horváth Attila: A 15 e. Ft arra van betervezve, hogy van a konyhának egy rezsiköltsége - a
világításra, vízre. A 15 e. Ft-tal az iskola vezetője számol, - a költségvetésükbe be van
tervezve. Szerintem nem egy olyan nagy dolog, ha ez a 15 e. Ft megmarad, mert a civil
szervezeteket az önkormányzat támogatja, az iskolát az önkormányzat finanszírozza.
Szerintem a civil szervezetek számoljanak azzal, ha rendezvényt tartanak, akkor ilyen
kiadásuk lesz. Valamilyen fedezetének kell lennie annak, hogy azt az egységet üzemeltetem.
Történik ott egy csőtörés, - legyen rá tartalékuk.
Végváriné Nyíri Lídia: Kifizetjük a 15 e. Ft-ot.
Szentgyörgyi József: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerint javasolja a testületnek
elfogadásra, hogy a Halásztelki Hunyadi Mátyás ÁMK konyhai szolgáltatás igénybevétele a
jövőben térítésmentes legyen az önkormányzat rendezvényeire, illetve a civilszervezetek
számára.
Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 7 fő igen, 6 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
139/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Hunyadi Mátyás
ÁMK konyhai szolgáltatásának igénybevétele a jövőben térítésmentes legyen az
önkormányzat rendezvényeire, illetve a halásztelki civil szervezetek számára.
Szavazás eredménye: 7 fő igen, 6 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 24.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 24. napirendi pontunk javaslat a Képviselő-testület 2010. évi
munkatervéhez.
Mindhárom bizottság elfogadta a munkatervet.
Tolnai József: Urbán Miklósné óvodavezető jelezte, hogy a minőségirányítási program,
illetve a helyi nevelési program átformálására kötelezettség van 2010. évben, - javasoljuk,
hogy egészüljön ki a munkaterv május hónapban a Tündérkert Óvoda minőségirányítási
programmal, novemberben a Tündérkert Óvoda helyi nevelési programmal.
Szentgyörgyi József: Beépítésre kerül a munkatervbe az elhangzott javaslat.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs több kérdés, javaslat, aki elfogadja a 2010. évi
munkatervet, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
140/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kiegészítésével elfogadja a testület 2010. évi munkatervét.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

az

Oktatási

Bizottság
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Napirend 25.) pontja:
Szentgyörgyi József: 25. napirendi pontunk a Turisztikai Menedzsmenthez való csatlakozás.
Pár mondatban elmondanám, miről van szó. A ráckevei kistérség területén működik egy
iroda, amelyet átvett a CSÖSZ. Az EU-s normák szerint támogatja a TDM-eket, a térségben
lévő, turisztikával foglalkozó szervezetek fogjanak össze, és ők döntsenek arról, hogy az
általuk befizetett idegenforgalmi adó és az ehhez tartozó állami támogatásból milyen
kiadványokat csinálnak, milyen programokat hirdetnek, milyen rendezvényeket szerveznek.
Legyen egy együttműködés a városok között, legyenek az éves feladatok összehangoláva, és
legyen egy információs automata rendszer, ahol a lakos meg tudja nézni, hogy milyen
turisztikai programok vannak a térségben. Ennek a működését közel 30 m Ft-tal támogatja az
állam, a program indításakor. Egy 5 éves működési kötelezettséget vállalnak a felek. A
működés fedezetét a 33,- Ft/lakos hozzájárulás adja településenként, illetve az idegenforgalmi
adó. Az egész csak akkor jön létre, ha a CSŐSZ erre a célra átadja az irodát, december végéig
be kell adni ezt a pályázatot. A CSÖSZ akkor adja át az irodát, ha a TDM létrejön és
megalakul. 10 önkormányzat jelezte, hogy részt vesz a TDM megalakulásában.
Halászteleknek kb. 300 e. Ft-jába kerül évente, nem látom ezt rossz befektetésnek, és rossz
együttműködésnek, híve vagyok a térségi együttműködéseknek. Javasoltam a TDM-hez való
csatlakozást, ami nem biztos, hogy létrejön. A Pénzügyi Bizottság a rendkívüli ülésén
tárgyalta.
Erdődi Sándorné: A bizottság az előterjesztés alapján javasolja a csatlakozást.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, aki a TDM-hez való csatlakozást
az előterjesztés szerint el tudja fogadni, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő
igen, 3 fő nem, 1 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozza:
141/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
I. támogatja a Ráckevei Kistérség Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetének
felállítását, abban alapító tagként részt vesz, és a KMOP-2008-3.1.2./C pályázaton való
indulását.
II. Amennyiben a TDM létrejön vállalja, hogy bevezeti Halásztelek Város területén az
idegenforgalmi adót.
III. A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet részére éves költségvetéséből, a
2010. évtől, 33 Ft,-/a bejelentett állandó lakos számának megfelelő támogatást biztosít,
az adott év január 1. állapotnak megfelelően.
IV. Felhatalmazza a Polgármestert az alakuló ülésen való részvételre és az Alapszabály
elfogadására, aláírására.
Szavazás eredménye: 9 fő igen, 3 fő nem, 1 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2009. december 31.
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Napirend 26.) pontja:
Szentgyörgyi József: Sipos Tibor képviselő úr a tököli reptérrel kapcsolatos levelének
megtárgyalása következik. A megkeresésre született egy polgármesteri válasz.
Sipos Tibor: Babos István kollegával beszéltem a levelemmel kapcsolatban, aki igen
készségesen, és precíz felvilágosítást adott az előzményekről. Jelen pillanatban érkezett egy email, mely szerint a Képviselőket fel kellene kérni arra, hogy a most beterjesztendő és
november 30-án megszavazandó törvénnyel kapcsolatosan nemlegesen foglaljanak állást.
Ennek két pont a lényege, hogy ezentúl nem a kormány határozna ilyen ügyekben, hanem egy
minisztérium, a másik, ami még súlyosabb, hogy az önkormányzatoknak nem egyetértési,
hanem véleményezi joga lenne ezekben az esetekben – tehát nem lesz vétójogunk abban,
hogy Tökölön legyen repülőtér vagy sem. Erre kérném a felkérést, hogy és a képviselőnket,
aki jelen esetben Kuncze Gábor, kérjük meg, hogy ezt ne méltóztasson megszavazni.
Szentgyörgyi József: Köszönöm, - ez polgármesteri aláírásos történet, a levél tartalmával
egyetértek, de a helyesírási és fogalmazási hibák kijavításával a levél írójával felvesszük a
kapcsolatot. Egyetértünk a levél tartalmával, a hibák kijavításával részünkről aláírásra kerül –
erről nem kell szavaznunk.

Egyebek napirend a.) pontja:
Szentgyörgyi József: Közbeszerzési terv módosítása következik. Jeleztem a Képviselőtestület felé, hogy a „Kompetencia alapú oktatás bevezetésére” kiírt pályázaton Halásztelek
34.102.050,- Ft-ot nyert. Be kell építeni a közbeszerzési tervünkbe, hogy a közbeszerzést el
tudjuk indítani. Erről szól a határozat:
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megindítja a közbeszerzési eljárást a
„Kompetencia alapú oktatás bevezetése Halásztelken” című pályázatával elnyert 34.102.050
azaz harmincnégymillió-egyszázkétezer-ötven forint felhasználására a pályázatban
megfogalmazott tevékenység megvalósítására.
Horváth Lajos: Mi lesz a tartalma a közbeszerzésnek, mire írjuk ki? Mit várunk attól, aki
megnyeri ezt a pályázatot?
Szentgyörgyi József: Azok az önkormányzatoknak, akik iskola, vagy óvoda felújítására
nyertek forrást, kötelező volt részt venniük a kompetencia alapú pályázaton. Egy 100 %-ban
finanszírozott pályázat, nincs benne önkormányzati rész, 200 oldalas pályázati anyag van,
amit Horváth Lajos képviselő úr rendelkezésére bocsátok. Amennyiben jól emlékszem 120
óra képzést kapnak a pedagógusok, és különböző szakmai anyag elkészítése a feladat. A
szakmai előkészítését a pályázatnak Farkas Gábor oktatási előadó vezette, - biztosan szívesen
rendelkezésére áll a Képviselő úrnak, amennyiben bővebb felvilágosítást szeretne az anyaggal
kapcsolatban.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, - aki egyetért a közbeszerzési terv módosításával,
és a közbeszerzés elindításával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
142/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megindítja a közbeszerzési eljárást a
„Kompetencia alapú oktatás bevezetése Halásztelken” című pályázatával elnyert 34.102.050,-
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Ft, azaz Harmincnégymillió-Egyszázkétezer-Ötven forint felhasználására a pályázatban
megfogalmazott tevékenység megvalósítására.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Egyebek napirend b.) pontja:
Szentgyörgyi József: Elmaradt Képviselő-testületi döntések határozatai következnek.
Jogtechnikai hibát kell helyrehoznunk - a Tököli Szennyvíztisztító Társulással kapcsolatban a
bíróság a bejegyzéshez pontonként kéri a döntések pótlását. Külön- külön meg kell
szavaztatni, amiről előzőleg már döntött a testület.
Az első határozati javaslat: Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozat mellékleteként csatolt Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának az önkormányzatot, mint az Alapító Okirat szerint alapítót képviselő
tagjaként Szentgyörgyi József (anyja neve: Urgyán Erzsébet; lakcíme: 2314 Halásztelek, Nap
u. 8.) polgármestert jelöli. A megbízás ellátása határozatlan ideig, a polgármesteri tisztség
betöltéséig áll fenn.
Szentgyörgyi József polgármester elfogadó nyilatkozata a határozat mellékletét képezi.
Aki az első határozati javaslattal egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő
igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
143/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként csatolt
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának az
önkormányzatot, mint az Alapító Okirat szerint alapítót képviselő tagjaként Szentgyörgyi
József (anyja neve: Urgyán Erzsébet; lakcíme: 2314 Halásztelek, Nap u. 8.) polgármestert
jelöli. A megbízás ellátása határozatlan ideig, a polgármesteri tisztség betöltéséig áll fenn.
Szentgyörgyi József polgármester elfogadó nyilatkozata a határozat mellékletét képezi.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: A 2. határozati javaslat: Halásztelek Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Felügyelő
Bizottságába - megerősítve a 71/2009.(VI. 25.) számú határozatát - az önkormányzat
képviseletében delegált tagként Török Mátyást delegálja. A delegált tag megbízatása
határozatlan időre szól, a képviselő-testület által történő visszavonásig tart.
Török Mátyás elfogadó nyilatkozata a határozat mellékletét képezi.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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144/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tököl és Térsége
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottságába - megerősítve a
71/2009.(VI. 25.) számú határozatát - az önkormányzat képviseletében delegált tagként Török
Mátyást delegálja. A delegált tag megbízatása határozatlan időre szól, a képviselő-testület
által történő visszavonásig tart.
Török Mátyás elfogadó nyilatkozata a határozat mellékletét képezi.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: A 3. határozati javaslat: Halásztelek Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Török Mátyás HATE Nonprofit Kft-ben végzett felügyelő bizottsági
megbízatását 2009. október 31. napjával visszavonja.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
145/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Mátyás HATE Nonprofit
Kft-ben végzett felügyelő bizottsági megbízatását 2009. október 31. napjával visszavonja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: A Képviselő-testületnek határoznia kell még a következő javaslatokról:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Füredi Béla Ügyrendi
Bizottság bizottsági elnöki tisztségéről szóló lemondását 2009. október 31-i hatállyal
tudomásul veszi.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
146/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Füredi Béla Ügyrendi
Bizottság bizottsági elnöki tisztségéről szóló lemondását 2009. október 31-i hatállyal
tudomásul veszi.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Szentgyörgyi József: A következő pontosítás: Halásztelek Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Sallai Gyuláné Ügyrendi Bizottság külsős tagjának a bizottsági tagságáról
szóló lemondását 2009. október 31-i hatállyal tudomásul veszi.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
147/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sallai Gyuláné Ügyrendi Bizottság
külsős tagjának a bizottsági tagságáról szóló lemondását 2009. október 31-i hatállyal
tudomásul veszi.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Még van egy határozati javaslat: Halásztelek Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dr. Füredi Béla képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának 2009.
november 1-i hatállyal megválasztja.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
148/2009. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Füredi Béla képviselőt az
Ügyrendi Bizottság tagjának 2009. november 1-i hatállyal megválasztja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Lajos: Érdeklődni szeretnék, hogy az NNÖ e-mailjét hogyan kell értenünk?
Szentgyörgyi József: Tavaly 200 e. Ft-ot ígértünk az NNÖ-nek pályázati önrészként. Két
helyen nyert az NNÖ pályázata, egyiknél kapott 85 e. Ft-ot, a másik helyen 45 e. Ft-ot. Erre
történt egy pénzügyi kiszámolás az önkormányzat részéről, volt egy elszámolási vita,
amennyiben mindent összeadunk, akkor 90 %-át finanszírozta az önkormányzat és a két
másik pályázó. Ezért arányosan fizetett az önkormányzat, többféleképpen lehet értelmezni –
rendelkeztem arról, hogy a különbözetet fizessük ki az NNÖ-nek - a 79 e. Ft és a 200 e. Ft
közötti különbözetet.
Baloghné dr. Nagy Edit: Azt kell tudnia a Képviselő-testületnek, hogy az NNÖ
kezdeményezett egy bírósági eljárást. A bíróság nem hozott elmarasztalást a testület felé, a
Képviselő-testület döntésével kapcsolatosan.
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Erdődi Sándorné: A „szépkorúak” nevében szeretném megköszönni az önkormányzatnak a
rendezvényt – felhatalmazást kaptam, hogy mondjam el, nagyon szép volt, köszönjük.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel a mai nyílt ülésünket
bezárom.
Kmf.
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