Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2018. január 18-án, hétfőn 17,00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné, Szabó
Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Harsányi Balázs,
Kovács Attila, Török Mátyás külsős biz. tagok
Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a testület 8 fővel határozatképes, Györök Zsolt Zoltánné kimentését kérte. Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyvhitelesítőnek. Megállapítja, hogy Hanfeldt István és Stefanik Zsolt jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről, majd megállapítja, hogy a
testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ismerteti, a mai rendkívüli
ülésnek a meghívó szerinti négy napirendi pontja van, melyet szavazásra bocsát.
NAPIRENDEK
1. Döntés a 2018/2019. tanév általános iskolai felvételi körzethatárról (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2. Tájékoztató az SW Tököl 2013 Konzorcium Társulás ellen indított perrel kapcsolatosan, valamint döntés a perben felmerült költségek Halásztelek Város Önkormányzat tulajdonosi
arányának megfelelő mértékben történő megfizetéséről (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
3. Döntés a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesülettel történő pénzeszköz-átadási
megállapodás megkötéséről (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4. A Halásztelki Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Szakmai Programjának elfogadása
Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK intézményvezető

Szentgyörgyi József megállapítja, a testület elfogadta a napirendeket. A napirendek tárgyalása előtt szól arról, hogy január 11-én elhunyt Dr. Vaszilev Koszev Vaszko fogorvos,
temetése január 26-án, pénteken lesz a halásztelki temetőben 13,00 órakor. Tájékoztatja a
képviselőket arról, hogy mivel aktív praktizáló háziorvos volt, aki 40 évet dolgozott a településen, ezért felajánlották a családnak, hogy Halásztelek Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. Kéri, egyperces néma felállással emlékezzenek meg dr. Vaszilev Koszev
Vaszko fogorvos úrról.
(Egyperces néma felállás)
Napirend 1. pontja:
Döntés a 2018/2019. tanév általános iskolai felvételi körzethatárról
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József ismerteti, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal levélben
kérte a 2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár véleményezését. A városban két iskola van, a Bocskai és a Hunyadi, mindkét iskolának a teljes település
a körzethatára. Javasolja a körzethatár változtatás nélküli elfogadását. Kérdés, hozzászólás
nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
PE-06/HAT/00203-4/2018. ügyiratszámú levelének mellékleteként megküldött a
2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárt változtatás nélkül elfogadja.
1/2018.(I.18.) számú Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
PE-06/HAT/00203-4/2018. ügyiratszámú levelének mellékleteként megküldött a
2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárt változtatás nélkül elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

8 fő
8 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

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

Napirend 2. pontja:
Tájékoztató az SW Tököl 2013 Konzorcium Társulás ellen indított perrel kapcsolatosan,
valamint döntés a perben felmerült költségek Halásztelek Város Önkormányzat tulajdonosi arányának megfelelő mértékben történő megfizetéséről
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József ismerteti, mint arról az előző testületi ülésen már beszámolt, a per lezárult másodfokon is, és 81 mFt fizetési kötelezettsége keletkezett a Társulásnak. A Társulás még karácsony előtt összeült, de nem sikerült dönteni a költségek felosztásáról. Az eredeti előterjesztésben egy tulajdonosi arányú hozzájárulást határoztak meg. Ebben nem sikerült szavazniuk, mert Szigethalom azzal a felvetéssel állt elő, hogy minden költséget eddig 1/3-1/3 arányban fizettek. A legnagyobb vagyoni növekedése Tökölnek van, hiszen
míg Halásztelek és Szigethalom 700-700 m3-es, addig Tököl 1100 m3-es kontingenssel bővült, és Szigethalom szerint ezt a bővülési arányban kellene fizetni, nem pedig a tulajdonosi arányban. Szigethalom azt mondta, hogy a testületi ülésén az 1/3-ot fogja szavaztatni és
a 28 mFt-ot decemberben átutaltatja. Érvek hangzottak el arról is, hogy Halásztelek járt a
legjobban, mert egy teljes új Tökölre vezető vezetéket építettek, így a legnagyobb haszna
Halászteleknek volt. Hivatkozott a társulási ülésen arra, hogy Tököl kérte, hogy így kerüljön a vagyon megosztásra, ha Tököl nem ragaszkodik a vagyonmegosztáshoz, hanem 1/3-
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1/3-ad arányban osztják szét a vagyont, akkor Halászteleknek nem 700 m3-e van, hanem
930. Amennyiben a vagyonmegosztást módosítják, akkor Halásztelek hajlandó 1/3-1/3-ad
arányban fizetni. Azt gondolja, a jelenlegi tulajdonosi aránynál többet nem fizethetnek jogszerűen, ezért javasolja, hogy az eredeti előterjesztésben szereplő 18 mFt hozzájárulásról
döntsenek. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
pótmunkára, illetve a perköltségre a tulajdoni hányadnak megfelelően 18.120.683 Ft megfizetését.
Szentgyörgyi József jelzi, két határozat van, az egyik a II. fokú bírósági ítélet tudomásul
vétele, a másik pedig a 18.120.683 Ft megfizetésének vállalása. További kérdés,
hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás az SW Tököl 2013 Konzorcium által a Társulás ellen indított perében született II. fokú bírósági ítéletet tudomásul veszi.
2/2018.(I.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás az SW Tököl 2013 Konzorcium által a Társulás ellen indított perében született II. fokú bírósági ítéletet tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

8 fő
8 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonosi
arányának megfelelő mértékben - 22 %-ban, összesen 18.120.683 Ft értékben – vállalja a
felmerült költségek megfizetését az alábbiak szerint: pótmunkadíj 13 151 379,- Ft, késedelmi kamat 3 246 048,- Ft, I. fokú perköltség 867 034,- Ft, II. fokú perköltség 306 222,Ft, illeték költség 550 000,- Ft, összesen 18 120 683,- Ft.
3/2018.(I.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonosi
arányának megfelelő mértékben - 22 %-ban, összesen 18.120.683 Ft értékben – vállalja a
felmerült költségek megfizetését az alábbiak szerint:
Halásztelek
Pótmunkadíj

13 151 379

Késedelmi kamat*

3 246 048
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I. fokú perköltség

867 034

II. fokú perköltség

306 222

Illeték költség

550 000

Összesen

18 120 683

* 2017.12.31-ig számolt késedelmi kamat

Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

8 fő
8 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

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

Napirend 3. pontja:
Döntés a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesülettel történő pénzeszközátadási megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József elmondja, 2016-ban megállapodást kötöttek a Diáksport Egyesülettel,
amelyben az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja a tulajdonában álló 859/6 hrsz-ú ingatlant Sportlétesítmény – Sportcsarnok építése céljából, amelynek forrását 30%-ban az Önkormányzat biztosítja, 70%-ban pedig az Egyesület adó-támogatásból. Az előirányzatban
tervezési szinten 1,6 milliárd Ft-ról beszéltek, ami azt jelenti, hogy 450 mFt önrésszel indultak, ami a költségvetésben úgy szerepel, hogy 300 mFt a hitelből, a további 150 mFt-ot
pedig a 2018. és 2019. évi költségvetésben kellene biztosítaniuk. Pontos összeget azonban
csak a közbeszerzés lefolytatása után látnak, így arról a közbeszerzés lefolytatása után tudnak majd szavazni. Gyakorlatilag az önkormányzat odaadja az építésre a telkét, az egyesület felépíti rá a sportcsarnokot, melyhez folyamatosan elkéri a 30 %-os önrészt az önkormányzattól és amikor készen van, akkor átadja a vagyont az önkormányzatnak. Ezt azt jelenti, hogy minden számlának az egyesület nevére kell szólnia, az egyesület fizeti ki a
számlákat, majd miután kifizették a számlát, csak utána igényelhetik a 70 %-ot a kosárlabdásoktól. Tehát az önkormányzatnak az önrész terhére mindig meg kell előlegeznie ezeket
a számlákat. Az Egyesület Elnöke jelezte, hogy a már felmerült kiadások fedezésére az
Önkormányzat önrésze terhére igénybe kíván venni 50.956.585 forintot, amely az elkészült
tervek, tervező-mérnöki tevékenységére került felhasználásra. Ahhoz, hogy ennek az öszszegnek az átadása szabályszerű legyen, szükséges egy pénzeszköz-átadási megállapodást
kötni. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Erdődi Sándorné ismerteti, a bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a
Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesülettel kötendő pénzeszköz-átadási megállapodás jóváhagyását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
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Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesülettel kötendő, jelen határozat mellékletét képező pénzeszköz-átadási
megállapodást jóváhagyja.
4/2018.(I.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesülettel kötendő, jelen határozat mellékletét képező pénzeszköz-átadási
megállapodást jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

8 fő
7 igen
0 nem
1 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.

Napirend 4. pontja:
A Halásztelki Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának elfogadása
Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK intézményvezető
Szentgyörgyi József kéri a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Végváriné Nyíri Lídia ismerteti, a bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának elfogadását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Humánszolgáltató
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját elfogadja.
5/2018.(I.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Humánszolgáltató
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:

8 fő
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Szavazás eredménye:

8 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot. További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén 17,30 órakor az ülést bezárja.

Jegyzőkönyv hiteléül:
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