JEGYZŐKÖNYV
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. március 21-én megtartott üléséről.
Ülés helye: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27. szám alatti Sporttábor
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján
Fülöp Róbert elnök:
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy jelen van 8 fő, a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás határozatképes.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Huszár Zoltánt Kunfehértó község polgármesterét.
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 8 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és elfogadják
Huszár Zoltán személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Fülöp Róbert elnök:
Kéri a Tanács tagjait, hogy 5. Napirendként vegyék fel az utólag megkapott Pályázat benyújtása
támogató szolgálathoz gépjármű beszerzésre szóló előterjesztést, majd javaslatot tesz a napirendekre
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 8 igen /egyhangú/
szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.
NAPIREND:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HTKT 2016.évi közbeszerzési terve
SZSZK intézményi szakmai beszámoló
SZSZK intézményi térítési díj megállapítása
HTKT SZSZK SZMSZ elfogadása
Pályázat benyújtása támogató szolgálathoz gépjármű beszerzésére
Egyebek

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: HTKT 2016.évi közbeszerzési terve
Fülöp Róbert:
Elmondja, hogy az előterjesztést Havasi Szibilla készítette, de mivel nem tudott az ülésen megjelenni,
így felkéri Csernák Lajost, röviden foglalja össze az előterjesztést.
Csernák Lajos:
Röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás nem tervez
közbeszerzést a 2016. évre. Ez abban az esetben fog változni, hogy ha olyan pályázati lehetőség nyílik,
meg amivel a társulás illetve az önkormányzat döntése alapján a társulásnak érdemes indulnia.
Elmondja, hogy egyeztettek a közbeszerzési tanácsadóval, a megváltozott közbeszerzési szabályok
miatt, ezért majd módosítják a Többcélú Társulásnak a közbeszerzési szabályzatát. Kikerül belőle az
intézmény azon oknál fogva, mert amennyiben benne maradna az intézménnyel együtt a társulásnak
egybeszámítási szabályzatot kellene követni, de ez nem jelent semmilyen fennakadást. Tudomásuk
szerint az intézménynek sincsen közbeszerzési értékhatár alá eső kitétele. Ha az intézménynél
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bármilyen ügynél fogva közbeszerzési kötelezettség állna fenn, akkor kell majd szabályzatot
készíteniük. Javasolja a közbeszerzési terv elfogadását.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak.
Fülöp Róbert:
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.
Szavazás:
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 8 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:
10/2016. HTKT hat.:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi közbeszerzési terve
Határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri Kiskunhalas Város Jegyzőjét,
hogy a közbeszerzési tervet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás honlapján tegye közzé.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Fülöp Róbert elnök
Értesül: Komlósné Dr. Fekete Anikó, Kiskunhalas Város Jegyzője
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
10/2016. HTKT hat. (03.21.) sz. határozataként be kell vezetni.
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: SZSZK intézményi szakmai beszámoló
Fülöp Róbert:
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az anyagot.
Juhász György:
Elmondja, hogy minden intézményi egység ilyenkor megküldi az éves szakmai munkájáról a
beszámolót. Ez már a tavalyi évben is így történt, hogy nem egységesítették, mert így talán könnyebben
kezelhető. Aki esetleg rá szeretne keresni arra az intézmény egységekre, amelyikkel közelebbi
kapcsolatban van, akkor bele tud olvasni. Ezek az anyagok kerültek a Kistérségi Tanács elé. Elmondja,
hogy terjedelmében egyik hosszabb másik rövidebb attól függően, hogy milyen jellegű és mekkora
volumenű munka folyik, illetve mennyire nagy az intézményi egység, ahol dolgoznak. A beszámolókból
kiderül, hogy jelentős és jó szakmai munka folyik a különböző intézményi egységekben, de ha úgy
gondolják, hogy valamire még igény lenne vagy javaslat lenne, szívesen fogadja ő is és a kollégák is.
Fülöp Róbert:
Annyi kiegészítést tenne, hogy a Magyar Állami Kincstár is végzett vizsgálatot az intézménynél.
Mindent a legnagyobb rendben találtak és dicséretesnek minősítették az ott folyó munkát.
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Juhász György:
Megköszöni a Polgármester Úr kiegészítését. A Támogató szolgáltatásukat érintette ez a vizsgálat, ami
a múlt hónapban történt.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak.
Fülöp Róbert:
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.
Szavazás:
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 8 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:
11/2016. HTKT hat.:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai beszámolója
Határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó, a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolóját melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász György SzSzK intézményvezető
Értesül: Juhász György SzSzK intézményvezető
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
11/2016. HTKT hat. (03.21.) sz. határozataként be kell vezetni.
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: SZSZK intézményi térítési díj megállapítása
Fülöp Róbert:
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az anyagot.
Juhász György:
Elmondja, hogy az előterjesztés a polgármester uraktól beérkezett visszajelzések alapján készült. Ki-ki
a saját településén lévő szolgáltatására vonatkozólag tehetett javaslatot, és ennek megfelelően
készítették el az előterjesztést.
Simon István
Kérdezi, hogy akkor az előzetes jelzések szerint nullás maradt-e a térítési díj.
Nemes Antalné:
Elmondja, hogy Kiskunhalas vonatkozásában nullás maradt.
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Simon István:
A rendelet módosítás kapcsán kérdezte, mivel ők fogadják el és ez benne lesz mellékletként. Ennek
megfelelően kerül közszemlére, és akkor április 1-től ezek a díjak érvényesek.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak.
Fülöp Róbert:
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.
Szavazás:
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 8 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:
12/2016. HTKT hat.:
Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díj megállapítása
Határozat
1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjait 2016. április 1-jétől az 1.
számú melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri Kiskunhalas Város
Polgármesterét, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjait az
önkormányzat rendeleteibe illessze.
3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri Kiskunhalas Város
Jegyzőjét, hogy a térítési díjak rendeletbe foglalását követően gondoskodjon azok helyben
szokásos módon történő kihirdetéséről.
Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Társulás elnöke és érintett tagjai
Értesül: Juhász György SzSzK intézményvezető
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
12/2016. HTKT hat. (03.21.) sz. határozataként be kell vezetni.
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: HTKT SZSZK SZMSZ elfogadása
Fülöp Róbert:
Az előterjesztést Juhász György készítette, megkéri, hogy röviden foglalja össze az anyagot.
Juhász György:
Elmondja, hogy több dolog miatt is szükség volt a szervezeti működési szabályzatnak a módosítására.
Az egyik ilyen dolog, a fogyatékosok nappali ellátásának megszűnése, ami miatt ki kellett vezetni az
SZMSZ-ből. Ehhez kapcsolódó, hogy várható, hogy július 1-vel a Nefelejcs Otthon is kikerül majd a
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szervezetből és átkerül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz. Emiatt már most is, de
akkor majd végképp oly mértékben lecsökken a fogyatékos ágazatnak a súlya az intézményen belül,
hogy nem látta értelmét és ebben kéri a támogatást is, fönntartani a hármas ágazati struktúrát.
Egyszerűbb volt, az a valamikori eredeti felosztás is, amikor az intézményvezető és a helyettese között
osztódott meg a felügyelete a szervezeti egységeknek. Az intézményvezető helyettese felügyelné az
összes idősellátást nyújtó szolgáltatást az intézményen belül a többit pedig ő, mint intézményvezető. A
harmadik pedig, hogy szükségét látja egy olyan státusz létrehozását az intézményen belül, ami a belső
szakmai ellenőrzést végzi. Erre az egyik tanácsadó státuszon lévő kollégát, Nyilas Lászlót bízná meg
ezzel a feladattal, aki szívesen végezné is ezt a munkát. Státuszban ugyan úgy a családsegítőnél van, az
úgynevezett család tanácsadó státuszon, amit a jogszabály is előír. Ez külön új státusz behozatalát nem
jelenti, csak szerette volna, hogy ha e a feladatkör az SZMSZ-ben megjelenik.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak.
Fülöp Róbert:
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.
Szavazás:
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 8 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:
13/2016. HTKT hat.:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Határozat
1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza az intézményvezetőt a módosított Szervezeti és Működési
Szabályzat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert elnök, Csernák Lajos osztályvezető
Értesül: Juhász György SzSzK Intézményvezető
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
13/2016. HTKT hat. (03.21.) sz. határozataként be kell vezetni
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: Pályázat benyújtása támogató szolgálathoz gépjármű beszerzésére
Fülöp Róbert:
Elmondja, hogy az előterjesztést Csernák Lajos készítette és megkéri, hogy ismertesse az előterjesztést.
Csernák Lajos:
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja támogató szolgálat feladat
ellátásához kettő darab kisbusz típusú járművet használnak. Az egyik az egy szintén támogató
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szolgálat kereteiből beszerzett feladat ellátáshoz teljes mértékben megfelelő eszköz. Viszont a másik
kisbusz az viszont egy átmeneti megoldás volt a szolgáltatást végzők biztosítására és minimum
feltételeinek megteremtéséhez. Mely egy rendkívül használt állapotban lévő típusát tekintve ugyanúgy
Citroen Jumpy, mint a később beszerzett gépjármű. Rendkívül rossz a hely kihasználtsága illetve a
futás teljesítmény, futott km is az elhasználódás jeleit mutatja. Illetve van még egy Suzuki Ignis típusú
gépjármű, ami alkalmatlan a fogyatékosok szállítására illetve ellátására. Megnyílt egy pályázati
lehetőség a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által, mely 9.000.000 Ft összeg erejéig a
fenntartó által benyújtott pályázat alapján vissza nem térítendő támogatásban részesíti majd a
kiválasztottakat. Erre van lehetőség pályázni, a határidő április 11. Ha adminisztrációs többlet költség
merülne fel, akkor azt az otthonnak értelemszerűen a kiskunhalasi költségvetési részéből kellene
kigazdálkodni illetve azt a részt kellene érintenie, amely maga a feladat Kiskunhalas Város
Önkormányzatát érinti. Illetve az eszköz, a későbbiek során amennyiben a pályázat engedi, majd
Kiskunhalas Város Önkormányzatán belül kerül átadásra térítésmentesen, mint minden egyes
pályázatnál, amit az Önkormányzatnak a feladatát érinti az adott pályázat akkor ő kapja meg az adott
eszközt. Indokolt a gépjármű cseréje, 100%-os finanszírozású a pályázat, önerőt nem igényel. A
maximum keret összeget céloznák meg.
Fülöp Róbert:
Annyi kérdése lenne, hogy ez ugyanolyan, mint a tanyagondnoki és mezőőri szolgálatnak a pályázatai,
hogy van egy gépkönyv, amiből lehet választani gépjárművet.
Csernák Lajos:
Úgy gondolja, hogy csak az előírások vannak meg, hogy milyen minimum előírásoknak kell
megfelelnie a gépjárműnek.
Juhász György:
Két opciót határoztak csak meg, hogy előlegbe kéri-e a fenntartó vagy utólagos elszámolással az árát.
Hogy az autó milyen, az pedig a szakmai feltétel rendszerről szóló kormányrendeletnek kell
megfelelnie.
Csernák Lajos:
Az előterjesztés szövegében szerepel, hogy a kollégák, a vizsgálat alapján a Ford Transit Tourneo
típusút tartanák a legkézenfekvőbbnek.
Juhász György:
Ez egy javaslat a részükről, de szétnéznek majd még a piacon.
Fülöp Róbert:
Szerette is volna javasolni, hogy szólítsanak meg helyi kereskedőket, hogy tudnak-e ajánlani olyat, ami
rendben van. Mivel, ennek a típusnak nincs helyben szolgáltatója, ha garanciális problémát akar
megoldani az ember, akkor ez is nehezebb.
Juhász György:
Ez nem része a határozatnak ez csak egy javaslat a részükről.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak.
Fülöp Róbert:
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.
Szavazás:
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 8 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:
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14/2016. HTKT hat.:
Pályázat benyújtása támogató szolgálathoz gépjármű beszerzésre
Határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt „A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére
nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című nyílt pályázatára támogató szolgáltatás
gépjármű vásárlására maximum 9.000.000 Ft összegben.
A Társulási Tanács a pályázathoz önerőt nem biztosít, amennyiben a pályázat megvalósítása során
többlet költségek merülnek fel, mely a pályázati forrás terhére nem számolható el, akkor azt a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Kiskunhalas Város
Önkormányzatát érintő költségvetési részéből finanszírozza.
A Társulási Tanács egyetért abban, hogy – a pályázati előírások figyelembe vételével – a pályázat
során beszerzett eszköz Kiskunhalas Város Önkormányzata részére térítésmentesen átadásra
kerüljön.
A Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét a támogatási kérelem benyújtására, a
szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és a nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. április 11, 23:59 óra
Felelős: Fülöp Róbert elnök
Értesül: Csernák Lajos Pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,
Tóth Péter Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
14/2016. HTKT hat. (03.21.) sz. határozataként be kell vezetni.

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: Egyebek
Fülöp Róbert:
A múltkori felvetésével kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy a Türr István Képző és Kutató
Intézettel (későbbiekben TKKI) kapcsolatosan a Minisztérium válaszolt a megkeresésre és nincs
egyelőre szó arról, hogy a TKKI megszűnése esetén, mi történne, illetve az önkormányzatoknak mi
lenne a szerepe. Valószínűleg az, aki nála járt, ebben az ügyben és próbálta őket kapacitálni abba az
irányba. hogy ezt az egyesületet hozzák létre, ők ilyen szerencsehuszárok és ezzel próbáltak volna meg
előkészíteni egy terepet arra, hogy ez a dolog működhessen. De láthatóan nincs ilyen szándék még a
minisztériumban, hogy ezt az önkormányzatokon keresztül oldja meg ezen az úton. Ez a dolog most így
teljesen megállt és nem kell ezzel foglalkozniuk.
Simon István:
Lenne egy kérése. Korábban már beszéltek a Power Saving Check az Energia pályázatról, amiben az
önkormányzat is részt vesz. Föltérképezik a rászoruló családok esetében, hogy milyen lehetőségek
állnak rendelkezésre, amelyek itt a jövőbeni megtakarításra, energiatakarékosságot biztosítaná.
Elindult ez a folyamat most kezdődik a felmérés. Esetleg ha a településen, tekintettel arra, hogy ez nem
korlátozódik csak Kiskunhalasra és a településen esetleg van olyan érdeklődő vagy érdeklődés az
önkormányzat vagy a családok részéről, akkor őket is szívesen befoglalják a felmért csoportba. Ha
ezzel kapcsolatosan van információ, akkor a megkeresést szívesen fogadják. Ez a tavaszi időszaknak

7

lesz a feladata, hogy felmérjék. Nyilvánvalóan ez önkéntes jellegű semmilyen kötelezettséget nem
jelent.
Csernák Lajos:
Polgármester úrral voltak körülbelül két hete a Kiskun- Víznél a Mindennapi vizünk ivóvíz
minőségjavító társulás illetve az általa beszerzett, megvalósult és megvalósuló ivóvíz projekt kapcsán
egy megbeszélésen. Kettő fontosabb témája volt, az egyik az, hogy hogyan és milyen formában
kerüljenek majd aktiválásra, átadásra az eszközök, mi legyen az a forma, amit követnek. Nem csak ők
voltak érintettek, mint mindennapi vizünk társulása, hanem a kalocsai, kőrősi illetve még áttételesen
jánoshalmi önkormányzat is illetve Kalocsa, Kőrösnél szintén a társulások. Mind a négyen
egyetértettek abban a struktúrában, hogy elsődlegesen egy olyan üzemeltetési, üzembe helyezési
okmány kerül kiállításra, amit már a társulás el tud fogadni. Illetve az önkormányzatok majd el tudnak
fogadni mellékletként átadás-átvételi megállapodásként, amivel a társulástól majd az
önkormányzatokhoz kerülne ez a vagyon. Ennek a hatályossága az aktuális kori hatályosság lenne. Ez
településekre le lesz bontva, ezért úgy tudják majd végezni a feladatot, hogy minden egyes
településnél, amikor hatályba lép, az aktiválás megtörténik ez a használatba vételi és működési
engedély kiadásának időpontja, akkor már hatályba tud lépni ez a szerződés. Illetve az
ónkormányzatoknak kell még külön majd az üzemeltetési szerződéseket ezzel módosítani, amivel majd
a Kiskun- Víznek tovább adják ezt a produktumot. Viszont ezzel párhuzamos felmerült egy olyan
kérdés, ami már régebb óta kérdéses dolog nem csak Kiskunhalasnak, hanem a többi
önkormányzatnak is. Jelen pillanatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(későbbiekben MEKH) határozza meg minden esetben az üzemeltetési díjat a vízműnek. Ebbe a díjba ő
nem hajlandó a használati díj értékét beleszámítani. Ugyanakkor megköveteli a magyar állam azt,
hogy mint önkormányzat és vagyontulajdonos az értékcsökkenés visszapótlásáról gondoskodjunk.
Egyetlen egy lehetősége lenne az önkormányzatnak ebben az ügyben eljárnia, ha azt mondaná, hogy a
használati díj értékét, ami az értékcsökkenés visszapótlásával megegyező összeg lenne, beépített lenne
a vízdíj értékébe, vízdíjösszegébe és ez által tudná ezt az összeget képezni. De, erre nincs lehetőség
ugyanis a MEKH határozottan elzárkózik ettől a folyamattól, illetve most már ki is derült áttételesen a
MEKH részéről a használati díj körüli mizéria, ugyanis a minisztériumra ruházták át, aki még nem
hozott döntést ez ügyben. Ezen a tárgyaláson elhangzott az, hogy érdemes lenne, ha minden
önkormányzat úgy gondolkodik, hogy ez náluk is probléma, mert most csak Kiskunhalast említve közel
1 milliárd vagy lehet, hogy több összegű beruházás valósult meg és öt-tíz év múlva, amikor elkezdenek
tönkre menni az eszközök, akkor kérdéses lesz, hogy miből pótolják majd ezt az összeget. Kellene egy
figyelemfelhívó, tájékoztató, segítségkérő állásfoglaló levelet írni a minisztérium MEKH részére,
ebben az ügyben, hogy figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy most állami dotáció segítségével
vagy pedig lakossági felhasználói áthárításra a vízdíjban az értékcsökkenés, amortizáció értékét.
Először polgármester úr javasolta, hogy írjunk egy levelet, mint Kiskunhalas Város Önkormányzata,
de ahogy elhangzott ezen a tárgyaláson ugyan ezt a problémát, Kiskőrös és Kalocsa is felvetette, hogy
náluk is ugyan ez a probléma. Ott, az hangzott el, hogy próbáljanak közösen írni egy levelet és akkor
nem csak a Kiskunhalasi Járás, hanem a Kalocsai Járás, Kiskőrösi Járás önkormányzata is
csatlakozna ennek a levélnek az aláírásához. Abban maradtak, ahogy van lehetőség tájékoztatnák a
többi önkormányzatot, hogy ha úgy gondolják, hogy részt vennének ebben a dologban, és náluk is
fontos döntés ez, akkor érdemes lenne erre egy testületi döntést is hozni, hogy ezt a levelet aláírhatja a
polgármester. A levelet Mátyus úr vállalta fel, hogy megírja majd, és amint lesz olyan változat, amit
érdemes lesz körbefuttatni, akkor megküldik a társulási tagok részére.
Fülöp Róbert:
Ez nem csak a vízműnél van jelen, hanem ez minden egyes olyan szolgáltatásnál ahol fejlesztés
történik tehát ez elvileg a hulladéktól kezdve, bárhol ahol ilyen nagy rendszer van szennyvíznél is
például. Nálunk ez a szennyvíz beruházásnál is probléma. De reméljük, hogy lesz erre előbb vagy
utóbb megoldás. Ez nem egy településnek a gondja, hanem mindenkié.
Kispál István:
Neki lenne, még az ivóvízzel kapcsolatban egy jelzése az elnök úr felé, mint a társulás elnöke felé. A
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kivitelezők bizonyos eszközöket kicseréltek, különböző tolózárakat, náluk volt egy hatalmas nagy
széntartály, ami kiszedésre került. Ez ugye a régi üzemeltetési szerződésükben és vagyonukban benne
szerepel. Meg kellene, hogy kapják konkrétan, hogy mik voltak azok a részek, amiket kicseréltek a
korábbi rendszerből, mert akkor nekik ki kellene azokat selejtezni.
Fülöp Róbert:
Az a baj, hogy zárult már a projekt, de még nincs aktiválva és a kettőnek valahogy együtt kellene
mozognia, hogy amikor aktiválásra kerül az új, akkor tudják a régi dolgokat selejtezni. És amikor
megjön mindenkinek a műszaki adattábla, hogy mi is az, ami megújításra került, akkor valahogy ezzel
párhuzamosan kellene jönnie egy selejtezési javaslatnak, hogy mi az, ami viszont kikerült a
rendszerből. Reméli, hogy akkor a Péterék így dolgoznak, de említeni fogja nekik, hogy akkor így
csinálják.

További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.

/:Fülöp Róbert:/
Elnök
/:Huszár Zoltán:/
Jegyzőkönyv hitelesítő
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