Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 13-án, szerdán
13,00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
(2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry Ábelné
Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné,
Szabó Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Bohánné Harcsa Anita pénzügyi irodavezető, Szentgyörgyi Károly HATE Kft. ügyvezető, Véghné Bágya Ildikó közműv. előadó, Urbán Miklósné óvodavezető, Kovács Attila, Serkedi Gabriella, Török Mátyás külsős bizottsági tagok
Szentgyörgyi József megnyitja a testületi ülést. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Szabó Tibor és Végváriné Nyíri Lídia jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről, majd megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket.
Napirend előtt:
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József
- Aláírásra kerültek a hitelszerződések, elindult a hitelek lehívása;
- 2017. december 31-éig el kell készülnie a Településképi Arculati Kézikönyvnek, ezért várhatóan még ebben az évben rendkívüli testületi ülés összehívására kerül sor, december 28-án,
csütörtökön;
- Lezárult a tököli szennyvíztisztítóval kapcsolatos „túlmunka csatornaper”, a Társulás teljes
tartozása 83 mFt, Halásztelek tartozása 18.120 eFt, a fizetési kötelezettség a 2018. évi költségvetésben fog megjelenni;
- 2018. január 1-étől a folyószámlahitel 110 mFt;
- Az iskolabővítés előlegszámláját, valamint az első részszámlát kifizették, a hitelből eddig 160
mFt-ot hívtak le, nem a teljes összeget;
- A Megyedűlő utcában leégett egy engedély nélkül épült ingatlan, felajánlották a Márai Közösségi Ház bontott cserepét, valamint anyagi segítséget nyújt a polgármesteri keretből;
- A Vöröskereszt jótékonysági bálján 200 fő vett részt;
- Szisz doktornak pénzügyi igénye van, 7 mFt-os összeget említett, a tárgyalások folyamatban
vannak, melyre még 5 hónap áll rendelkezésre;
- Kéri a Képviselő-testület tagjait vegyenek részt a karácsonyi ünnepségen.
Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
111/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója
úgy dönt, hogy a Társaság bejegyzett székhelyét (2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc
út 50 I/5.) módosítja, az Alapító kizárólagos tulajdonában lévő 2314 Halásztelek,

Cégbíróságra
beadva

933/77 hrsz-ú ingatlan címére, természetben a 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
szám alá.
112/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója
úgy dönt, hogy a Társaság telephelyet létesít az Alapító kizárólagos tulajdonában lévő 2314 Halásztelek 933/75 hrsz-ú ingatlan címére, természetben a 2314 Halásztelek, Rákóczi út 68/a. szám alá.
113/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója
a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába 2017. október 1.
napjától, - határozott időre, 5 évre - 2022. szeptember 30. napjáig az alábbi személyeket választja:
1. Név: Baloghné dr. Nagy Edit
Anyja neve: Pelsőczi Mária
Lakcíme: 1098 Budapest, Dési Huber u. 13/II. 3/10.
2. Név: Báder Beatrix
Anyja neve: Szabó Erzsébet
Lakcíme: 2314 Halásztelek, Nap u. 8.
3. Név: Nagy Simon Ferenc
Anyja neve: Szabolcsi Katalin
Lakcíme: 1221 Budapest, Péter-Pál u. 120.
114/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2314 Halásztelek, 1346/33 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 92 nm területű ingatlant 700.000 Ft áron értékesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
115/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő
• 2314 Halásztelek, 2761 hrsz alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1046 nm területű közmű nélküli
• 2314 Halásztelek, 2762 hrsz alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű
1047 nm területű közmű nélküli
• 2314 Halásztelek, 2765 hrsz alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű
1047 nm területű közmű nélküli
ingatlanokat egyenként 8.000.000 Ft + Áfa azaz, Nyolcmillió forint + Áfa kikiáltási
áron, nyílt licites árverésen értékesíti.
Felkéri a Jegyzőt a nyílt licites versenytárgyalás lebonyolítására, majd sikeres licit
esetén, az adás-vételi szerződés elkészítésére.
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.
116/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 37. 949/5 hrsz. alatti ingatlan tekintetében lemond elővásárlási
jogáról.

117/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmény fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírásra 60 mFt támogatásra a
2314Halásztelek, Posta köz 1. hrsz. 892 alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban
egy óvodai csoport, valamint kiszolgáló helyiségek kialakítására, melyhez a 9 mFt
önrészt a 2018. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a pályázat benyújtásához hozzájárul.
118/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hunya-
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Az árverés
sikertelen volt

Az
önkormányzat
lemondott az elővásárlási jogáról, a felek az adás-vételi
szerződést megkötötték

Folyamatban – a pályázat beadásra került

di Mátyás Általános Iskola bővítése tárgyában” lefolytatott közbeszerzési eljárás
alapján az F-ÉPÍTŐ Generál Zrt-vel kötött Vállalkozási szerződésben lévő opcionális
műszaki tartalmat 81.887.601,- Ft + ÁFA összegben megrendeli, mely összeg lehívására, valamint a szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert. Az opcionális
műszaki tartalom végrehajtásának határidejét 2018. július 31. napjában határozza
meg.
119/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az FÉPÍTŐ Generál Zrt-vel kötött Vállalkozási szerződés kötbérmentes teljesítésének határidejét 30 nappal meghosszabbítja.
120/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PMRFK Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Halásztelki Körzeti Megbízotti Szolgálata működési feltételeinek javítása érdekében, a törvénytisztelő, jogkövető állampolgárok által igényelt látható, gyorsan reagáló, segítőkész rendőrség képének megteremtése érdekében a haszonkölcsönbe vevőnek ingyenesen haszonkölcsönbe adja a jogszerű birtokában lévő
alábbi személygépjárművet:
Típus:
Dacia Duster 1.5 dci Cool
Forgalmi rendszám:
MLW-593 forgalmi rendszámú
Alvázszám:
UU1HSDA0N49152928
Motorszám:
K9KE894R007713
121/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Simon urat a
Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagját 2017. október 19. napjától felmenti,
egyidejűleg Harsányi Balázst a bizottság nem képviselő tagjává 2017. október
19-ei hatállyal megválasztja.
2. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Báder Beatrix és
Király Ágnes asszonyokat a Kulturális Bizottság nem képviselő tagjait 2017.
október 19. napjától felmenti, egyidejűleg Serkedi Gabriellát, és Ilovai
Krisztinát a bizottság nem képviselő tagjának 2017. október 19-ei hatállyal
megválasztja.
3. A Képviselő-testület felhívja a bizottságok nem képviselő tagjaiként felmentett
személyek figyelmét, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek tegyenek eleget. Felhívja az újonnan
megválasztott nem képviselő bizottsági tagok figyelmét, hogy a 2007. évi CLII.
törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek, továbbá a köztartozásmentes adatbázisba történő
bejelentkezési kötelezettségüknek tegyenek eleget.
4. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy
az 1-2. pontok szerint megválasztott, illetve felmentett bizottsági tagok
tiszteletdíjával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a változásokat a Képviselőtestület SZMSZ-ének függelékében vezettesse át.
122/2017.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Halásztelek Város Önkormányzata és Dr. Szisz Ortomed Kft. között a háziorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási
szerződés 2017. november 1. napjával történő megszüntetését.

Az önkormányzat a
szerződést megkötötte

A szerződés módosításra került

Folyamatban

Az új bizottsági tagok
esküt tettek, a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek
eleget tettek, valamint igazolták a köztartozásmentes adatbázisba való felvételüket.

Az értesítés
megtörtént

Szentgyörgyi József napirend előtti hozzászólásnak ad helyt.
Sipos Tibor (lakos) jelzi, a kinti kapura táblát kellene kihelyezni, továbbá meg kellene oldani az
ügyfelek részére a parkolást, valamint a posta lépcsőfeljáróját javítani kellene.
Szentgyörgyi József köszöni a jelzéseket, a posta lépcsőjének felújításával kapcsolatban elmondja,
azért nem újították fel azt, mert a posta épületének teljes felújítása van soron.
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Szabó Tibor emlékeztet arra, hogy a 2017. szeptember 16-án tartott testületi ülésen, és az azt megelőző ügyrendi bizottsági ülésen tárgyalták a feleslegessé vált, vagy más jogszabályváltozások miatt
feleslegessé vált helyi rendeletek hatályon kívül helyezését. A szöveges előterjesztésben még megtalálható volt, hogy a helyi állattartásról szóló rendelet helyett a magasabb-rendű jogszabályok vonatkoznak a városra. Az előterjesztés után a határozatban viszont már nem szerepel a hivatkozott
helyi rendelet, azaz az előterjesztéssel ellentétben nem került visszavonásra, megszüntetésre. Kérdése, egyszerű figyelmetlenség miatt nem vonták vissza a 7/2004.(III.24) számú helyi rendeletet,
vagy annak más oka volt?
Baloghné dr. Nagy Edit válasza, az elkészült tervezetben szerepelt az állattartásról szóló rendelet
is, azonban hivatalon belül – a témával foglalkozó kollégákkal – történt egyeztetés után arra az álláspontra jutottak, hogy visszavonják a rendelet deregulását. Az előterjesztésben már az szerepelt,
hogy további egyeztetést igényel, ugyanakkor az előterjesztés szöveges részében szerepel, de az elfogadott és kihirdetett deregulációs rendelet már nem tartalmazza az állattartási rendeletet. A témában a Kormányhivatal törvényességi referensével már egyeztetett. Megjegyzi, valóban ez az önkormányzati rendelet nem teljesen felel meg annak a jogszabályi környezetnek, ami jelenleg van. A
Kormányhivatalnak ígéretet tett arra, hogy a Képviselő-testület januárban rendezi az ezzel kapcsolatos anomáliát.
Szabó Tibor emlékeztet továbbá arra, hogy 2012 decemberében, egy gyermekgázolás után kezdeményezte a halásztelki zebráknál figyelmeztető jelzések kihelyezését. A közelben – Lakihegyen –
levő Plastiroute Kft. igazgatójával kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, ami Wiszt Csaba 2013. január 22-én kelt e-mail válasza után meg is történt. Akkor a megbeszélések szerint a Diófasor u.,
Kossuth L. u., és a Katona J. u. zebráinál sárga villogó jelzésre, a Bocskai előtti zebránál ugyancsak
sárga villogó jelzésre és fényvisszaverős extra figyelemfelhívó jelzésre, valamint a Katona J. utcánál sebességjelző táblát tartottak szükségesnek Polgármesterrel úrral közös megbeszélésükön. A
Plastiroute Kft. a tervezésre és engedélyeztetésre akkor 600.000 Ft-os árajánlatot adott. Anyagiak
hiánya miatt nem került be a költségvetésbe, és nem valósult meg még tervezési, engedélyeztetési
szinten se. Az elmúlt hét sajnálatos gyalogosgázolása után szeretné, ha a gyalogátkelők biztonságosabbá tétele 2018-ban megtörténne. Kezdeményezi, hogy a költségvetés tervezésénél kerüljön betervezésre a terveztetés, engedélyezés és a kivitelezés várható költsége. Mivel jelenleg nincs információjuk az összeg nagyságáról, 2013-hoz hasonlóan ismét kérjenek be árajánlatot. Ugyanebben a
témakörben javasolja, hogy a halásztelki zebrák világításának korszerűsítésére mindegyik zebránál
nagy fényerejű ledes lámpatestekre cseréljék ki a zebrákhoz telepített közvilágítási lámpatesteket.
Az őszi-téli időszakban, csapadékos idő esetén elégtelennek látszik a zebrákon tapasztalható fény.
Erről közvetlenül a baleset után meg is győződtek. Száraz időben látszik, hogy a célzott megvilágítás magasabb intenzitású, de csapadékos időben, vizes aszfalt esetén gyengének tűnik. Fontosnak
tartja még az egyre nagyobb forgalmú Akácos utcánál lévő buszmegállóhoz gyalogátkelő építése,
szeretné, ha 2018-ban sor kerülne erre is – Polgármester úr 2017 nyarán egy kérdésre úgy válaszolt,
hogy előkészítés alatt van.
Szentgyörgyi József válasza, megvizsgálják a megoldásokat. Ismerteti, a napirendek megegyeznek
a meghívóban jelzettekkel, de javasolja a HATE Kft. taggyűlésének megtartását a Képviselőtestület ülésének végére tenni. További javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a napirendeket.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
NAPIRENDEK
1. 2017. évi költségvetés III. sz. módosítása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2. Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

4

3.

Rendelettervezet a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4. Rendelettervezet a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szociális Bizottság elnöke
5. Rendelettervezet a védőnői körzetek megállapításáról szóló 20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
6. Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és a hozzájuk kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
7. Rendelettervezet a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
8. Rendelettervezet a köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
9/a. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, valamint a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
b. Rendelettervezet a helyi adókról szóló 25/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
10. Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 18/2014.(XI.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
11. Határozati javaslatok – hitel
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
12. Az Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
13. Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
14. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2018. évi bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
15. Döntés pótmunka elrendeléséről (Hunyadi Iskola)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
16. Belterületbe vonások, utak önkormányzati tulajdonba vétele
a) Halásztelek, Diófasor u. 62, hrsz.:07/15 alatti ingatlan belterületbe vonása – Sirokiné Szebeni
Katalin
b) Halásztelek, Árpád u. 3, hrsz.:3506/2 alatti kivett magánút telkének önkormányzati tulajdonba
vétele – Oláh Attila
c) Halásztelek, Árpád u. 19, hrsz.:3516/1 alatti kivett közút telkének önkormányzati tulajdonba vétele – Baranyai Ferenc
d) Halásztelek, Akácos u., hrsz.:3500/1 alatti kivett közút telkének önkormányzati tulajdonba vétele
– Viktor Andrásné
e) a telekalakítással létrejött 2314 Halásztelek, Halász utca, hrsz.:052/42 alatti cégtulajdonú „kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása
f) Halásztelek, Szt. Erzsébet tér, 860 hrsz. alatti, a Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett országos közút” önkormányzati tulajdonban adása
g) a telekalakítással létrejött Halásztelek, Tejút utca 3088/4 hrsz és a Tél utca 3088/5 hrsz. alatti
magántulajdonú „kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
17. Javaslat az önkormányzat egyes intézményei alapító okiratai módosítására
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
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18. A Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolója a 2016/2017. nevelési évről, és a munkaterve a
2017/2018. nevelési évre
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető
19. A Halásztelki Tündérkert Óvoda óvodai beiratkozási időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető
20. A Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető
21. Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik és negyedik módosításának elfogadásáról
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
22. Szennyvíz víziközműre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
23. A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Zárt ülés:
1. Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
HATE Kft. TAGGYŰLÉS
1.

HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. juttatási szabályzata, a Felügyelő Bizottság ügyrendje
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József megállapítja, a testület elfogadta a napirendeket.

Napirend 1. pontja:
2017. évi költségvetés III. sz. módosítása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek
Halásztelek Város Önkormányzata 1/2017.(II.16.) számú költségvetési rendelet finanszírozási bevételi és kiadási főösszegét 512.625.684,- Ft-tal csökkenteni és a költségvetés módosított főösszegét
2.283.211.672,- Ft-ban megállapítani.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét
elfogadja.
123/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét
elfogadja.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.
Napirend 2. pontja:
Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel öszszefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
partnerségi egyeztetés szabályairól alkotott rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló
73/2013.(IV.29.) számú határozatának visszavonását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól alkotott rendelet hatálybalépésével egyidejűleg visszavonja a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 73/2013.(IV.29.) számú határozatát.
124/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól alkotott rendelet hatálybalépésével egyidejűleg visszavonja a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 73/2013.(IV.29.) számú határozatát.
Határidő:
Felelős:

a rendelet hatálybalépése
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva
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Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
rendelettervezet szövegét elfogadja.
125/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Szavazásra jogosultak:
9 fő
Szavazás eredménye:
9 igen
0 nem
0 tartózkodás
megalkotva
Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatokat, a
rendeletet megalkotta.

Napirend 3. pontja:
Rendelettervezet a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását.
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Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
126/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 4. pontja:
Rendelettervezet a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szociális Bizottság elnöke
Szentgyörgyi József kéri a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Végváriné Nyíri Lídia ismerteti, a Szociális Bizottság a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.)
önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdését az alábbiak szerint egyhangúlag javasolja módosítani a
Képviselő-testületnek:
„(3) A szilárd tüzelőanyag – 5 q tűzifa – a fűtési szezonban egy alkalommal igényelhető, háztartásonként.”
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Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtható
szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
127/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtható
szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 5. pontja:
Rendelettervezet a védőnői körzetek megállapításáról szóló 20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
védőnői körzetek megállapításáról szóló 20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
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Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek megállapításáról szóló 20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
128/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek megállapításáról szóló
20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a védőnői körzetek megállapításáról szóló 20/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 6. pontja:
Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és a hozzájuk kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és a hozzájuk kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
szóló 16/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegének elfogadását, a rendelet megalkotását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és a hozzájuk
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kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
129/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és a hozzájuk
kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések
engedélyezésének szabályairól, és a hozzájuk kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő
díjak mértékéről szóló 16/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 7. pontja:
Rendelettervezet a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének 2018. január 1-től 2018.
december 31-ig felsőfokú végzettség esetén 30 %-kal, középfokú végzettség esetén 20 %-kal történő kiegészítését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének 2018. január 1-től 2018.
december 31-ig felsőfokú végzettség esetén 30 %-kal, középfokú végzettség esetén 20 %-kal történő kiegészítését.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
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Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
130/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 8. pontja:
Rendelettervezet a köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
2017. évi C. tv. 59. §-ában foglalt lehetőség alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-től 50.000,- Ft-ban megállapítani.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-től
50.000,- Ft-ban megállapítani.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
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131/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 9. pontja:
a. Beszámoló a helyi adóztatás tapasztalatairól, valamint a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
b. Rendelettervezet a helyi adókról szóló 25/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
helyi adóztatás tapasztalatairól, valamint a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóztatás tapasztalatairól szóló
beszámolót elfogadja.
132/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóztatás tapasztalatairól szóló
beszámolót elfogadja.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
helyi adókról szóló 25/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet kiegészítését 2018. január 1-től a reklámhordozókra vonatkozóan. Az adó mértékét 10.000,- Ft/m2 árban javasolja elfogadni.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 25/2012.(XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
133/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 25/2012.(XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 25/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 10. pontja:
Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 18/2014.(XI.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
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Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló
18/2014.(XI.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegének
elfogadását, a rendelet megalkotását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, a rendelet megalkotását.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 18/2014.(XI.01.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
134/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 18/2014.(XI.01.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
szóló 18/2014.(XI.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

megalkotva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, a rendeletet megalkotta.

Napirend 11. pontja:
Határozati javaslatok – hitel
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslatok elfogadását, mely szerint:
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1. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2016. (IX.28.) számú határozatával
döntött az 1 milliárd 200 millió forint fejlesztési hitel felvételéről.
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1607/2017. (IX.5) Korm.
határozattal engedélyezett 450 millió forintos hitelösszegre - a Hunyadi Mátyás Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítésére - a hitelszerződést a K&H
Bankkal megköti, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
2. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1607/2017. (IX.5.)
Korm. határozattal engedélyezett 300 millió forintos hitelösszegre - a Sportcsarnok építésére - a
hitelszerződést a K&H Bankkal megköti, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
3. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K&H Bankkal a 2014.
évben az IBD-MUN-2014-00003-THB-1/3 számon megkötött folyószámla hitelszerződés hitelösszegét 80 millió forintról, 110 millió forintra változtatja.
Szentgyörgyi József kérdésnek, hozzászólásnak ad helyt.
Szabó Tibor jelzi, az 1.200 millió plusz, amit felvettek, az 1.350 millió.
Szentgyörgyi József válasza, amikor elindították a programot, akkor 1.200 millióra terveztek, de
úgy döntöttek 1.350 millióig mennek el, de csak 1.290 millióig mennek el, mert mire felveszik a
harmadikat, addigra az idei évben már 60 mFt-ot visszafizettek a kastélyból. A „legmélyebb” hitelállomány 1.3 milliárd lesz, de mivel a három hitel „szétcsúszott” ezért nem fogják átlépni az 1.2
milliárdot. További kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
1. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2016. (IX.28.) számú határozatával
döntött az 1 milliárd 200 millió forint fejlesztési hitel felvételéről.
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1607/2017. (IX.5) Korm.
határozattal engedélyezett 450 millió forintos hitelösszegre - a Hunyadi Mátyás Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítésére - a hitelszerződést a K&H
Bankkal megköti, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
2. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1607/2017. (IX.5) Korm.
határozattal engedélyezett 300 millió forintos hitelösszegre - a Sportcsarnok építésére - a hitelszerződést a K&H Bankkal megköti, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
3. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K&H Bankkal a 2014.
évben az IBD-MUN-2014-00003-THB-1/3 számon megkötött folyószámla hitelszerződés hitelösszegét 80 millió forintról, 110 millió forintra változtatja.
135/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2016. (IX.28.) számú határozatával
döntött az 1 milliárd 200 millió forint fejlesztési hitel felvételéről.
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1607/2017. (IX.5) Korm.
határozattal engedélyezett 450 millió forintos hitelösszegre - a Hunyadi Mátyás Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítésére - a hitelszerződést a K&H
Bankkal megköti, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
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2. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1607/2017. (IX.5) Korm.
határozattal engedélyezett 300 millió forintos hitelösszegre - a Sportcsarnok építésére - a hitelszerződést a K&H Bankkal megköti, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
3. Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K&H Bankkal a 2014.
évben az IBD-MUN-2014-00003-THB-1/3 számon megkötött folyószámla hitelszerződés hitelösszegét 80 millió forintról, 110 millió forintra változtatja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:

9 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
HANFELDT ISTVÁN
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
SZABÓ TIBOR
VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

8 igen
0 nem
1 tartózkodás

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
TARTÓZKODÁS
IGEN

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.

Napirend 12. pontja:
Az Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek az
Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének elfogadását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési
tervét elfogadja.
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136/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési
tervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Napirend 13. pontja:
Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata alapján: a közterületek használatával kapcsolatos szabályokról szóló 21/2017. (IX.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díjak; a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott szolgáltatási díjak; az önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló 28/2016. (XII. 15.)
számú önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjak; a bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak 2018.
évre történő változatlanul hagyását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- A közterületek használatával kapcsolatos szabályokról szóló 21/2017. (IX.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata megtörtént, a módosítás nem
indokolt.
- A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú önkormányzati
rendeletben meghatározott szolgáltatási díjak változtatása nem indokolt.
- Az önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló 28/2016. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjak összegét 2018. évre változatlanul hagyja.
- A bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak változtatása nem indokolt.
137/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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-

-

-

A közterületek használatával kapcsolatos szabályokról szóló 21/2017. (IX.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata megtörtént, a módosítás nem
indokolt.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007.(V.04.) számú önkormányzati
rendeletben meghatározott szolgáltatási díjak változtatása nem indokolt.
Az önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló 28/2016. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjak összegét 2018. évre változatlanul hagyja.
A bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló 11/2014.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott térítési díjak változtatása nem indokolt.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 14. pontja:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2018. évi bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 2018. évi bérleti díját a várható 2,3 %-os átlagos fogyasztói árindex alapján módosítani az előterjesztés melléklete szerint.
Szentgyörgyi József kérdésnek, hozzászólásnak ad helyt.
Szabó Tibor nem tartja etikusnak egy OEP-es orvostól bérleti díjat kérni, ezért nem fogja elfogadni. Továbbá úgy gondolja, a következő években meg kellene nézni, hogy ezek a tevékenységek,
ahol bérleti díjat fizetnek, lehetővé teszi-e ezt a típusú folyamatos emelést, mert látható, hogy a magánbérleményeknél semmi ilyen nem tud történni, ezeket az árakat a piac szabályozza. Úgy gondolja, ezen el kellene gondolkodni.
Szentgyörgyi József megjegyzi, volt arra precedens, hogy a bérlő bérleti díj csökkentést kért, melyet megvizsgáltak és például a Global Sansznak csökkentették a bérleti díját. Az orvosokkal kötött
szerződés pedig nem zárja ki, hogy az orvos hasznosítsa, pl. magánrendelésre használja a rendelőt a
rendelési időn kívül. De azt gondolja, ha az épület fenntartási költségeit nézi – melyet az OEP effektív finanszíroz az orvosok számára – akkor nem tartja indokoltnak, hogy kivezessék és pluszba
fizessék az épület fenntartását, mert amit bérleti díjként befizetnek, azt az önkormányzat rá is költi
az épületre. További kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok bérleti díjait 2018. január 1-jétől a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
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138/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok bérleti díjait 2018. január 1-jétől a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2018. január 1.
Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

Ssz

Bérlő

9 fő
8 igen
1 nem
0 tartózkodás

Bérlet tárgya

elfogadva
Szerződés
megkötés/
2017. évi
módosítás dá- bérleti díj
tuma
2012.06.10. 75 600 Ft
határozatlan
2007.04.0389 250 Ft
hosszabbítás
2002.05.02 119 700
határozatlan
Ft

1

MÓD KFT.

Ingatlan bérlet (Anna
virág)

2

ELOHIM KFT.

Kossuth L. u. 1. Iroda

3

GLOBÁL SANSZ Rózsa u. 10. ingatlanKFT.
bérlet

4

Fűszerparadicsom Rózsa u. 10. ingatlanKft
bérlet

5

TITÁN CIRKON
BT.

fogorvosi rendelő bérlet
közös helyiségek

6

EURO BAUKORR Kft.

Kisgyár utca termelői
piac bérlet

7

OTP Bank Zrt

ATM bérleti díj

Vodafon Magyarország Zrt
Fővárosi Vízművek Zrt.

Kisgyár u. 23. bérlet
(bázisállomás)
Iroda bérlet (II. Rákóczi F. út 50-52.)

Vargáné Bereczki
Mária

Lakáshasználat külön
testületi döntés szerint
Bethlen Gábor u. 57.

2015.09.01 határozatlan

Egészségház

2017.09.18 .határozatlan

8
9
10

11 Badó Viktor

2018. évi
bérleti díj

Elszámolás alapja

77 339 Ft

77 340 Ft

havi

91 303 Ft

91 300 Ft

havi

122 453 Ft

122 450 Ft

havi

11 816 Ft

11 820 Ft

havi

118 157 Ft

118 160 Ft

havi

27 928 Ft

27 930 Ft

havi

3 501 Ft

3 582 Ft

3 580 Ft

havi

34 650 Ft

35 447 Ft

35 450 Ft

havi

1 440 000
Ft
200 000
Ft

1 440 000
Ft

1 440 000
Ft

éves

204 600 Ft

204 600 Ft

havi

5 250 Ft

5 371 Ft

5 370 Ft

havi

30 000 Ft

30 690 Ft

30 690 Ft

havi

2013.07.01határozatlan

11 550 Ft

határozatlan

115 500
Ft
27 300 Ft

2012.11.01határozatlan
2013.07.01 határozatlan
2013.12.17. 2019.12.31.
2016.01.01határozatlan

Emelés
2,3%

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem mellett elfogadta a határozatot.
Napirend 15. pontja:
Döntés pótmunka elrendeléséről (Hunyadi Iskola)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
„Hunyadi Mátyás Iskola” bővítése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az F-ÉPÍTŐ
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Generál Zrt.-vel kötött Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint 18.102.757,- Ft + ÁFA összegben a pótmunkát, a határozat elválaszthatatlan részét képező, tételesen beárazott költségvetés alapján megrendelni.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hunyadi Mátyás Általános Iskola bővítése tárgyában” lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az F-ÉPÍTŐ Generál Zrtvel kötött Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint, 18.102.757 Ft + Áfa összegű pótmunkát a
határozat elválaszthatatlan részét képező tételes beárazott költségvetés alapján megrendeli.
139/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hunyadi Mátyás Általános Iskola bővítése tárgyában” lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az F-ÉPÍTŐ Generál Zrtvel kötött Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint, 18.102.757 Ft + Áfa összegű pótmunkát a
határozat elválaszthatatlan részét képező tételes beárazott költségvetés alapján megrendeli.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Napirend 16. pontja:
Belterületbe vonások, utak önkormányzati tulajdonba vétele
a) Halásztelek, Diófasor u. 62. 07/15 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása – Sirokiné Szebeni Katalin
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek
Sirokiné Szebeni Katalin kérelme alapján a Halásztelek, Diófasor u. 62. 07/15. hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonását, a településfejlesztési hozzájárulás megfizetésének teljesítése esetén.
Szentgyörgyi József jelzi, a szerződés aláírásra, az összeg befizetésre került. Kérdés, hozzászólás
nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Diófasor utca 62. 07/15
hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonása iránti kérelemnek helyt ad. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó településrendezési szerződés aláírására. A belterületbe vonásra a településfejlesztési hozzájárulás kérelmező által történt megfizetése után kerül sor.
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140/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek, Diófasor utca 62. 07/15
hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonása iránti kérelemnek helyt ad. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó településrendezési szerződés aláírására. A belterületbe vonásra a településfejlesztési hozzájárulás kérelmező által történt megfizetése után kerül sor.
Határidő: elfogadásra: azonnal
földhivatali kérelem benyújtására: 30 nap
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 16. pontja:
b) Halásztelek, Árpád u. 3. 3506/2 hrsz. alatti kivett magánút telkének önkormányzati tulajdonba vétele – Oláh Attila
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek
Oláh Attila felajánlása alapján a Halásztelek, Árpád u. 3. 3506/2 hrsz. alatti magánút 800.000,- Ft
vételi áron történő megvásárlását és önkormányzati tulajdonba vételét, a Polgármester felhatalmazását az adás-vételi szerződés aláírására.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Halásztelek, Árpád utca
3. 3506/2 hrsz. alatti „kivett magánút” telkét 800.000,- Ft-ért megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
141/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Halásztelek, Árpád utca
3. 3506/2 hrsz. alatti „kivett magánút” telkét 800.000,- Ft-ért megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: elfogadásra: azonnal
szerződés előkészítésére: 30 nap
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:

9 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ

IGEN
IGEN
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HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
HANFELDT ISTVÁN
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
SZABÓ TIBOR
VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

9 igen
0 nem
0 tartózkodás

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 16. pontja:
c) Halásztelek, Árpád u. 19. 3516/1 hrsz. alatti kivett közút telkének önkormányzati tulajdonba vétele – Baranyai Ferenc
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Halásztelek, Árpád u. 19. 3516/1 hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba vételét, a Polgármester felkérését az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, valamint felhatalmazását
annak aláírására.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Árpád utca 19. 3516/1 hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja, egyben
felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, és felhatalmazza annak aláírására.
142/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Árpád utca 19. 3516/1 hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja, egyben
felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: elfogadásra: azonnal
szerződés előkészítésére: 30 nap
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:

9 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
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GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
HANFELDT ISTVÁN
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
SZABÓ TIBOR
VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

9 igen
0 nem
0 tartózkodás

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 16. pontja:
d) Halásztelek, Akácos u. 3500/1 hrsz. alatti kivett közút telkének önkormányzati tulajdonba
vétele – Viktor Andrásné
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Halásztelek, Akácos u. 3500/1 hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba vételét,
a Polgármester felkérését az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, valamint felhatalmazását annak aláírására.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Akácos u. 3500/1 hrsz. alatti „kivett közút”
telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja, egyben
felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, és felhatalmazza annak aláírására.
143/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Akácos u. 3500/1 hrsz. alatti „kivett közút”
telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja, egyben
felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: elfogadásra: azonnal
szerződés előkészítésére: 30 nap
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:

9 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
HANFELDT ISTVÁN
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IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
SZABÓ TIBOR
VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

IGEN
IGEN
IGEN

9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 16. pontja:
e) A telekalakítással létrejött 2314 Halásztelek, Halász utca, hrsz.:052/42 alatti cégtulajdonú
„kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Halásztelek, Halász u. 052/42 hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba vételét,
a Polgármester felkérését az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, valamint felhatalmazását annak aláírására.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Halászt utca 052/42 hrsz. alatti „kivett közút”
telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja, egyben
felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, és felhatalmazza annak aláírására.
144/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Halászt utca 052/42 hrsz. alatti „kivett közút”
telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja, egyben
felkéri a polgármestert az ajándékozási szerződés elkészíttetésére, és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: elfogadásra: azonnal
szerződés előkészítésére: 30 nap
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:

9 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
HANFELDT ISTVÁN
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
SZABÓ TIBOR
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IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

IGEN

9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 16. pontja:
f) Halásztelek, Szt. Erzsébet tér, 860 hrsz. alatti, a Magyar Állam tulajdonában lévő „kivett
országos közút” önkormányzati tulajdonban adása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Halásztelek, Szt. Erzsébet tér (Kisgyár utca), 860 hrsz. alatti „kivett országos közút” Magyar Állam
tulajdonában lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó, a Magyar Közút Nzrt. általi felajánlás elfogadását, a polgármestert felhatalmazását a vonatkozó nyilatkozat és a szükséges
intézkedések megtételére.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Szt. Erzsébet tér (Kisgyár utca), 860 hrsz. alatti „kivett országos közút” Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó, Magyar Közút Nzrt. felajánlását elfogadja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a
vonatkozó nyilatkozatot, valamint a szükséges intézkedéseket a földhivatali nyilvántartás felé tegye
meg.
145/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Szt. Erzsébet tér (Kisgyár utca), 860 hrsz. alatti „kivett országos közút” Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó, Magyar Közút Nzrt. felajánlását elfogadja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a
vonatkozó nyilatkozatot, valamint a szükséges intézkedéseket a földhivatali nyilvántartás felé tegye
meg.
Határidő: elfogadásra: azonnal
15 nap a kért nyilatkozat megtételére, a Magyar Közút Nzrt. részére történő megküldésére

Felelős:

Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:

9 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
HANFELDT ISTVÁN
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
SZABÓ TIBOR

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
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VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA

Szavazás eredménye:

IGEN

9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 16. pontja:
g) a telekalakítással létrejött Halásztelek, Tejút utca 3088/4 hrsz. és a Tél utca 3088/5 hrsz.
alatti magántulajdonú „kivett közút” önkormányzati tulajdonban adása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Halásztelek, Tejút utca 3088/4 hrsz. és a Tél utca 3088/5 hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos általi felajánlás elfogadását, a polgármester felhatalmazását az ajándékozási szerződés aláírására.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Tejút utca 3088/4 hrsz. és a Tél utca 3088/5
hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
146/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Halásztelek, Tejút utca 3088/4 hrsz. és a Tél utca 3088/5
hrsz. alatti „kivett közút” telkének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó, tulajdonos felajánlását elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: elfogadásra: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:

9 fő

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
STEFANIK ZSOLT
BAGAMÉRY ÁBELNÉ
HATVANY VIKTÓRIA
ERDŐDI SÁNDORNÉ
GYÖRÖK ZSOLT ZOLTÁNNÉ
HANFELDT ISTVÁN
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ
SZABÓ TIBOR
VÉGVÁRINÉ NYÍRI LÍDIA
Szavazás eredménye:

9 igen
0 nem
0 tartózkodás

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

elfogadva
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Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 17. pontja:
Javaslat az önkormányzat egyes intézményei alapító okiratai módosítására
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Halásztelki Humánszolgáltató Központ, a Halásztelki Tündérkert Óvoda és a Halásztelki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításának elfogadását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatokat külön-külön a három intézményre vonatkozóan.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Humánszolgáltató Központ
Alapító Okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az okirat aláírására, továbbá utólagos adminisztrációs javítások elvégzésére, valamint
felkéri a Jegyzőt, hogy az okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére
küldje meg.
147/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Humánszolgáltató Központ
Alapító Okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az okirat aláírására, továbbá utólagos adminisztrációs javítások elvégzésére, valamint
felkéri a Jegyzőt, hogy az okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére
küldje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

„Okirat száma:1/…………./2017.

Módosító okirat
A Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
által a 2017. szeptember 13. napján kiadott, 1/1844-3/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Halásztelek Város Önkormányzat Képviselőtestületének ………………. számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. ........................................................................................................................................ Az
alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv közfeladata: a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§-a szerinti, családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXIII. törvény (továbbiakban Gyvt.) 15. §-ának
b) pontja szerinti természetbeni gyermekvédelmi ellátások közül a gyermekétkeztetés, továbbá a
Gyvt. 15.§ (2) bekezdése szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások szerin-
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ti gyermekek napközbeni ellátása, a Gyvt. 40. §-a alapján a család-és gyermekjóléti szolgálat működtetése, a Gyvt. 42. §-a szerinti bölcsődei ellátás.”
2. ........................................................................................................................................ Az
alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, természetbeni
gyermekvédelmi ellátások: gyermekétkeztetés, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása, család-és gyermekjóléti szolgálat működtetése, bölcsődei ellátás.”
3. ........................................................................................................................................
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Halásztelek, 2017. december 13.
P.H.
Szentgyörgyi József
polgármester”

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító
Okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az okirat aláírására, továbbá utólagos adminisztrációs javítások elvégzésére, valamint felkéri a
Jegyzőt, hogy az okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
148/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító
Okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az okirat aláírására, továbbá utólagos adminisztrációs javítások elvégzésére, valamint felkéri a
Jegyzőt, hogy az okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

„Okirat száma:1/…………./2017.
Módosító okirat
A Halásztelki Tündérkert Óvoda a Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a
2017. szeptember 13. napján kiadott, 1/1843-3/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - Halásztelek Város Önkormányzat képviselő-testülete………. számú határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom:
1. ........................................................................................................................................ Az
alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az Nkt. 4. §-ának 1.1 pontja szerint a gyermekek óvodai nevelését 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig, valamint ugyanezen törvény 4. §-ának 1.21 pontja szerint a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést és az
Nkt. 7.§-ának (2) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 1997. évi XXXI. tv. szerinti gyermekétkeztetést.

30

2. ........................................................................................................................................ Az
alapító okirat 6.1.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.1.3. gazdálkodásával összefüggő
jogosítványok: Az intézmény az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31)
kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 7.§ (1) bek. a) pontjában meghatározott, ezen felül a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátáshoz szükséges egyéb előirányzatokkal rendelkező költségvetési szerv. Az Ávr. szerinti gazdálkodási feladatait a Halásztelki Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) látja el.”
3. ........................................................................................................................................ Az
alapító okirat 6.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

2314 Halásztelek, Óvoda utca 3.

ingatlan
helyrajzi
száma
891/5

2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

326/1

1

2

vagyon feletti rendelkezés joga
vagy a vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja
Az intézmény a használatában köznevelési
lévő önkormányzati vagyont az intézmény
alapító okirat 4. pontjában leírt
tevékenységek keretében
önállóan használja, a rábízott
vagyont megőrzi, a mindenkor
érvényes gazdálkodási
szabályok szerint kezeli és
gyarapítja.
Az intézmény a használatában köznevelési
lévő önkormányzati vagyont az intézmény
alapító okirat 4. pontjában leírt
tevékenységek keretében
önállóan használja, a rábízott
vagyont megőrzi, a mindenkor
érvényes gazdálkodási
szabályok szerint kezeli és
gyarapítja.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Halásztelek, 2017. december 13.
P.H.
Szentgyörgyi József
polgármester”

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az okirat aláírására, továbbá az utólagos adminisztrációs javítások elvégzésére, valamint
felkéri a Jegyzőt, hogy az okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére
küldje meg.
149/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az okirat aláírására, továbbá az utólagos adminisztrációs javítások elvégzésére, valamint
felkéri a Jegyzőt, hogy az okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére
küldje meg.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

„Okirat száma:1/…………./2017.
Módosító okirat
A Halásztelki Polgármesteri Hivatal a Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
a 2017. szeptember 13. napján kiadott, 1/1845-3/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Halásztelek Város Önkormányzat Képviselőtestülete …………… számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. ........................................................................................................................................ Az
alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.3 ................................................................................................................................... A
költségvetési szerv
1.3.1.

székhelye: 2314 Kastély park 1.

1.3.2. ............................................................................................................................. telephelye(i):
telephely megnevezése
1

telephely címe

Konyha

2314 Halásztelek, Erkel Ferenc utca 2.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Halásztelek, 2017. december 13.
P.H.
Szentgyörgyi József
polgármester”

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatokat.

Napirend 18. pontja:
A Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolója a 2016/2017. nevelési évről, és a munkaterve a
2017/2018. nevelési évre
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető
Szentgyörgyi József kéri a Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Bagaméry Ábelné Hatvani Viktória ismerteti, a Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a
Képviselő-testületnek a Halásztelki Tündérkert Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolójának, valamint a 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervének elfogadását.
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Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről, valamint a 2017/2018 nevelési évre vonatkozó munkatervét
elfogadja.
150/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről, valamint a 2017/2018 nevelési évre vonatkozó munkatervét
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
elfogadásért: Szentgyörgyi József polgármester
végrehajtásért: Urbán Miklósné óvodavezető

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Napirend 19. pontja:
A Halásztelki Tündérkert Óvoda óvodai beiratkozási időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető
Szentgyörgyi József kéri a Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Bagaméry Ábelné Hatvani Viktória ismerteti, a Kulturális Bizottság a Halásztelki Tündérkert
Óvodában a 2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés módját és idejét az alábbiak szerint javasolja meghatározni a Képviselő-testületnek:
Az óvodai beiratkozás időpontja:
2018. április 23. -2018. április 27. (hétfőtől péntekig) 8.00 órától 18.00 óráig
Helyszíne: Halásztelki Tündérkert Óvoda, 2314. Halásztelek, Óvoda u. 3.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvodába a
2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés módját és a felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg: Az óvodai beiratkozás időpontja: 2018. április 23. -2018. április 27. (hétfőtől péntekig) 8.00 órától 18.00 óráig, Helyszíne: Halásztelki Tündérkert Óvoda, 2314. Halásztelek, Óvoda
u. 3.
151/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvodába a
2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés módját és a felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
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Az óvodai beiratkozás időpontja:
2018. április 23. -2018. április 27. (hétfőtől péntekig) 8.00 órától 18.00 óráig
Helyszíne: Halásztelki Tündérkert Óvoda, 2314. Halásztelek, Óvoda u. 3.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Urbán Miklósné óvodavezető

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 20. pontja:
A Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető
Szentgyörgyi József kéri a Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Bagaméry Ábelné Hatvani Viktória ismerteti, a Kulturális Bizottság a Halásztelki Tündérkert
Óvoda nyitvatartási idejét a 2017/2018. nevelési évre a nyári zárás időtartamát 2018. július 02-től –
július 13-ig terjedő időszakra javasolja meghatározni a Képviselő-testületnek.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda éves
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg a 2017/2018-as nevelési évre: A nyári zárás
időtartama: 2018. július 02-től – július 13-ig.
152/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Tündérkert Óvoda éves
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg a 2017/2018-as nevelési évre:
A nyári zárás időtartama: 2018. július 02-től – július 13-ig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Urbán Miklósné óvodavezető

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 21. pontja:
Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának harmadik és negyedik módosításának elfogadásáról
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
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Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek az
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik és negyedik módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadását, a polgármester felhatalmazását a társulási megállapodás aláírására.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri,
hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnökének.
153/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri,
hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnökének.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának negyedik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri,
hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnökének.
154/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának negyedik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri,
hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnökének.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatokat.
Napirend 22. pontja:
Szennyvíz víziközműre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött „Vagyonkezelési szerződés” módosításának elfogadását, a polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött
„Vagyonkezelési szerződés” módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és felkéri, hogy jelen
döntést küldje meg a társulás elnökének.
155/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött
„Vagyonkezelési szerződés” módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és felkéri, hogy jelen
döntést küldje meg a társulás elnökének.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás
elfogadva
Szentgyörgyi József megállapítja a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Napirend 23. pontja:
A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
2018. évi munkaterv elfogadását.
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Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét elfogadja.
156/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot, zárt
ülést rendel el.
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Jkv.)
Szentgyörgyi József megnyitja a HATE Kft. közgyűlését.
HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. juttatási szabályzata, a Felügyelő Bizottság ügyrendje
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József Képviselő-társai megkapták az írásos előterjesztést. Az előző ülésen elfogadták a Felügyelő Bizottság tagjait. A FEB ülésezett, elkészítette az ügyrendjét, valamint a javadalmazási szabályzatot. Megjegyzi, májusban fognak foglalkozni az első beszámolóban a HATE új struktúrája által indult teljesítményével. Elmondja, jelenleg egy ügyvezető, Szentgyörgyi Károly látja el
az ügyvezetői feladatokat, akinek a bérét a HATE elindulásakor állapították meg 450 eFt-ban. A
mostani gazdasági előkészítő anyagban a Pénzügyi Bizottság 10,9 %-os emeléssel számol a hivatalban, az intézményeknél pedig külön rendszer szerint van a bérváltozás. A költségvetési sarokszámok a bérelemek, melyek most napirenden szerepelnek. Az itteni bérstruktúra változás érinti a HATE Kft-t is, ezért javaslatot tesz a 2018. évi bérezési szintre, mely a 10,9 %-os emelést figyelembe
véve az ügyvezető esetében bruttó havi 500 eFt, a FEB elnökének havi bruttó 80 eFt, a FEB tagoknak havi bruttó 50 eFt. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadja.
158/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester
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Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét elfogadja.
159/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója úgy dönt,
hogy a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, (vezető tisztségviselője) Szentgyörgyi Károly tiszteletdíját 2018. január 1. napjától havi bruttó 500.000,Ft-ban állapítja meg.
160/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója úgy dönt,
hogy a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, (vezető tisztségviselője) Szentgyörgyi Károly tiszteletdíját 2018. január 1. napjától havi bruttó 500.000,Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
Szentgyörgyi József polgármester
Szavazásra jogosultak:
9 fő
Szavazás eredménye:
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója úgy dönt,
hogy a HATE Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének tiszteletdíját 2017. október 1. napjától bruttó
80.000,- Ft/hónap összegben állapítja meg.
161/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója úgy dönt,
hogy a HATE Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének tiszteletdíját 2017. október 1. napjától bruttó
80.000,- Ft/hónap összegben állapítja meg.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
9 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója úgy dönt,
hogy a HATE Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját 2017. október 1. napjától bruttó
50.000,- Ft/hónap összegben állapítja meg.
162/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társaság Alapítója úgy dönt,
hogy a HATE Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját 2017. október 1. napjától bruttó
50.000,- Ft/hónap összegben állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
8 igen
1 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület elfogadta a határozatokat, további napirend
nem lévén megköszöni a munkát, kellemes ünnepeket, jó pihenést kíván, az ülést bezárja.

Jegyzőkönyv hiteléül:

39

