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Készült: 2017.  április  19-én Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének üléséről.

Ülés helye:     Városháza Díszterme

Jelen vannak: Balla  László,  Bense  Zoltán,  Csányi  József,  Gyenes  Attila,  Horváth  Gábor,
Horváth  Tamás,  Jankovszki  Zoltán,  Kollár  László,  Dr.  Ónodi  Izabella,  Dr.
Réczi László,  Szamosi Endre Ferenc, Ván Jenő (12 fő) képviselők, 

Rosta Ferenc alpolgármester,  Dr. Faragó Zsolt  jegyző, Dr.  Füstös Magdolna
aljegyző,  Dósai  Bence  Polgármesteri  és  Fejlesztési  Kabinet  vezetője,  Kisné
Drubi  Anikó  Pénzügyi  Osztály  vezetője,  Dr.  Tisóczki  Tamás
Vagyongazdálkodási  Osztály  vezetője,  Schauerné  Dr.  Tóth  Andrea
Vagyongazdálkodási  Osztály  ügyintézője,  dr.  Sipos  Krisztina,  a
Kiskunfélegyházi  Járási  Hivatal  vezetője,  Salma Ferencné Civil  Szervezetek
Szövetsége képviseletében, Eszik Bence bizottsági külsős tag.

Távolmaradt képviselők: Dongó József, Kapus Krisztián, Dr. Kiss Ákos Csaba. 

Csányi József polgármester: 

Tisztelt Képviselő-testület!
Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 15 képviselőből 12 fő van jelen. 
  
A  mai ülésen  összesen 3  napirendi pont szerepel, melyeket a kiküldött meghívó tartalmaz.

A meghívóban szereplő 1. napirendi pont zárt ülésen kerül megtárgyalásra az  Mötv. 46. § (2)
bekezdése c) pontja alapján az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, valamint az üzleti
érdekekre tekintettel. 

Kérem, szavazzunk arról,  hogy a Képviselő-testület  egyetért-e  az előterjesztés  zárt  ülésen
történő tárgyalásával? 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen  szavazattal egyetértett a 9. napirendi pont
zárt ülésen történő tárgyalásával.

Ezt követően szavazásra teszem fel a napirendi pontokat és azok sorrendiségét, az előzőekben
elfogadottak figyelembevételével.
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen  szavazattal elfogadja a napirendi pontokat
és azok sorrendiségét és az alábbi határozatot hozza: 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata
Napirendi pontok jóváhagyásáról 

H A T Á R O Z A T :

1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 19-i képviselő-
testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1./ Előterjesztés iparterület vásárlása tárgyában (zárt ülés) 
2./  Előterjesztés  az  Alsótemető  ravatalozó  és  egyéb  létesítmények  kivitelezése
tárgyában 
3./  Előterjesztés  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetési
rendeletének módosítása tárgyában 

2./ Jelen határozat normatív határozat. 

Erről értesül: 
Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya
Képviselő-testület tagjai.

1. / Előterjesztés iparterület vásárlása tárgyában (zárt ülés)

A Képviselő-testület megtárgyalta az iparterület vásárlása tárgyában készült előterjesztést és
egyetértett  a    0463/14,  0463/212,  0463/213,  0463/214,  0463/215,  0463/216,  0463/217,
0463/218 helyrajzi számú területek megvásárlásával, a határozatban rögzítettek szerint, 

A Képviselő-testülete felkérte a Polgármestert a 2017. évi költségvetési rendelet ez irányú
módosításának  előterjesztésére,  valamint  a  szükséges  jognyilatkozatok  megtételére,  az
adásvételi szerződés és a letéti szerződések aláírására. 
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2.

Előterjesztés az Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények  kivitelezése tárgyában 

(Előterjesztés írásban mellékelve)

Előterjesztő: Csányi József polgármester

Csányi József polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!  Önök írásban megkapták az előterjesztést, amelyet a Gazdasági
Bizottság megtárgyalt és támogatott. 
Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Horváth Tamás képviselő: 

Azt hiszem, hogy az Alsótemető fejlesztése is időszerű. Ehhez kapcsolódik értelemszerűen a
Felsőtemető kérdése is, a már  évtizedek óta elhanyagolt bejáró utak, közlekedő utak kérdése,
ami már talán nem tűr halasztást, ill. nagyon sok fejlesztésre lenne szükség   a Felsőtemetőnél
is,  hasonló  nagyságrendben.  Én  azt  kérem  a  városvezetőktől,  ill.  a  képviselőktől,  hogy
gondolkozzanak ezen és a jövő évi költségvetésnek egy fontos és kötelező része kellene, hogy
legyen a Felsőtemető fejlesztése is. 

Csányi József polgármester:

Tájékoztatásként közlöm, hogy a 2018-as évben tervezzük a Felsőtemető ravatalozó előtti
részének teljes felújítását, egy külső, fedett temetkezési szertartási területnek az elkészítését,
ill. a bekötő útnak az újra aszfaltozását. Mivel olyan nagyságrendű, hogy egy évbe nem tudtuk
beletervezni  úgy,  hogy  más  területekre  is  jusson,  így  jövő  évre  fogjuk  betenni  a
költségvetésbe, ill. teszünk rá javaslatot. 

Kollár László képviselő: 

Arra  vonatkoznak  a  kérdésem,  hogy  a  2020-as  projektekhez  kapcsolódóan  nem  volt
betervezve az Alsótemető felújításához valamilyen forrás, vagy csak rosszul emlékszem? 

Csányi József polgármester:

Nincsen erre forrás. 

Amennyiben nincs  egyéb kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen  szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet
és az alábbi határozatot hozza:  
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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata
Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények kivitelezése

H A T Á R O Z A T :

1.) Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  Alsótemető
2017.  évre  tervezett  műszaki  tartalmának  bruttó  134.620.000.-  Ft.  bővítésével,
miszerint az első ütemben a ravatalozó megépítésével egy időben tud megvalósulni a
ravatalozó  épületéhez  tartozó  kolumbárium  udvar,  parkoló,  kerítés,  parkosítás,
térburkolás, az összekötő út megépítése és a szükséges közművek kialakítása.

2.) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsótemető ravatalozó
és  egyéb  létesítmények  további  építési  munkálataira  a  feladatellátást  végző
Kiskunfélegyházi  Városgazdálkodási  Intézmény  részére  a  korábban  e  célra
rendelkezésre  bocsátott  előirányzaton  felül  további  106.000.000.-  Ft,  azaz
százhatmillió forint finanszírozást biztosít az általános tartalék terhére, tekintettel arra,
hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult a tevékenység. 

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  Polgármestert  a
költségvetési rendelet ez irányú módosításának előterjesztésére.

Felelős: Csányi József polgármester
Szatmári Andrea Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény igazgató
Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2017. december 31.

Erről értesül: 
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet
Képviselő-testület tagjai.

3.

Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítása tárgyában 

(Előterjesztés írásban mellékelve)

Előterjesztő: Csányi József polgármester

Csányi József polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!  Önök írásban megkapták az előterjesztést, amelyet a Gazdasági
Bizottság megtárgyalt és támogatott. Kapcsolódik az előterjesztés az előző napirendi pontok
végrehajtásához. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 

4



Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen  szavazattal elfogadja a rendelet-tervezetet
és az alábbi rendeletet alkotja: 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017.  (….) önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.09.) rendeletének módosításáról

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  Kiskunfélegyháza  Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  a  2017.  évi  költségvetésről  szóló  4/2017.  (II.09.)
önkormányzati  rendeletének  (továbbiakban:  költségvetési  rendelet)  3.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„  (2)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2017.  évi
költségvetési  bevételeit  és költségvetési  kiadásait  rovatok,  kiemelt  előirányzatok közgazdasági,
továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg)
rögzíti.  

Tárgyévi költségvetési bevételek 4.905.895
Tárgyévi költségvetési kiadások 6.079.076
Költségvetési egyenleg -1.173.181
** működési egyenleg 124.729
** felhalmozási egyenleg -1.297.910
Finanszírozási bevételek 3.676.072
** működési célú maradvány 720.000
** felhalmozási célú maradvány 0
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél) 2.456.072
** betételhelyezés 0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír 500.000
Finanszírozási kiadások 2.502.891
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál) 2.456.072
** betétek megszüntetése 0
** kincstárjegyek vásárlása 0
**államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 46.819
Többlet/Hiány 0
** működési többlet 1.297.910
** felhalmozási hiány -1.297.910

2. §
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(1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Záró rendelkezések

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.
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Csányi József polgármester: 

Nyílt  ülés  keretében  nincs  több  napirendi  pontunk,  megköszönöm  a  Képviselő-testület
munkáját.

K. m. f.

      Csányi József                                   Dr. Faragó Zsolt            
      polgármester                                 jegyző
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