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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

5. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9.  

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12.  

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(13 fő 86,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

2.Tapodi Attila 1  SHT 

 

 (2 fő 13,33 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Csendes Ildikó   pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Fődi Gabriella  adócsoport vezető 

Dr. Rékasi Cecília      jogi referens 

Dr. Mezei János       Helyi Választási Bizottság Elnöke 

Rédei József Emergency Service Kft. 

ügyvezetője 

 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, külön tisztelettel köszönti Budai Gyula miniszteri biztos urat. Ő a mai 

napon vendégük. Köszönti Bányai Gábor képviselő urat, aki a mai napon megtisztelte a 

kiskunhalasi képviselő-testületi ülést, s jelezte, hogy fel kívánna szólalni. A napirend előtti 

felszólalások után fog tudni biztosítani lehetőséget Képviselő úrnak, hogy hozzászóljon a mai 

testületi ülésükhöz, szóljon hozzájuk. 

Lesz még egy feladatuk. Lesz egy eskütétel is a mai testületi ülést megelőzően. Fel fognak 

bővülni majd tizenöt főre.  

 

Megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 11 fő, az ülés határozatképes, 

így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Skribanek Zoltán és Vizkeleti Szabolcs képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. Ezúton gratulál a kitüntetetteknek. 

 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

-----Napirend előtti hozzászólások----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: (Ügyrendi) 

 

Nyomott egy ügyrendit, de Polgármester úr nem nézett fel. Nem baj. Arra szeretné kérni, hogy 

mindenféle napirendet előzzön meg az Országgyűlési képviselő úr mondandója. Nagyon 

szívesen és kíváncsian várnák, hogy mivel készült itt a kampányban. Az a napirend előtti 

hozzászólást is többüknél bizonyára befolyásolhatja. Javasolja, hogy hallgassák meg az 

Országgyűlési képviselő urat. Bokros teendői mellett akkor hamarabb is szabadulna a testületi 

ülésről.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Érti Képviselő úr logikáját. Ugyanezen logikánál fogva kérte Képviselő úr tőle, hogy inkább 

utána szólalna fel. Ha vannak olyan felvetések, amelyekre tudna reagálni, az neki is kézenfekvő 
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lenne. Azt kérné, hogy maradjanak ennél a megoldásnál. Arra kéri Képviselő urat, hogy tartsa 

meg a napirend előtti felszólalását.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ért ő mindent. Még azt is érti, hogy akkor bejelentkezett a napirend előtt felszólalására, 10 óra 

előtt 1 perccel, akkor azt kérte, hogy…Nem véletlen van az időpont, mert napirend előtti 

felszólalást a képviselő-testületi ülés előtt három órával lehet jelezni. Azt kérte, hogy ilyen 

alapon, ha lehet, utolsónak hagy szólhasson. Ezt sem biztosítják most már az ellenzéknek, 

nemcsak országos szinten, hanem itt is. Holott megpróbálták eddig elkerülni az önkormányzati 

üléseken a direkt politizálást. Úgy néz ki, hogy nem fog sikerülni, hiszen Bányai Gábor úr még 

egy államtitkári megerősítéssel is idejött. Nincs kétsége arról, hogy folytatni fogja azt az aljas 

és mocskos politikát, amit a nagypolitikában tapasztaltak. Holott a választási kampányban a 

programokról kellene beszélni. Ezt igazán nem hallják a Fidesztől, aki a KDNP-vel 

szövetségben van. Kereszténységről beszélnek, amikor ők azt tapasztalják, hogy lopnak, 

csalnak, hazudnak. Ez csak egy olyan megállapítás, ami véleményük szerint az emberek 

többségének már világos. Még akkor is, ha ezt olyan törvényesített technikákkal oldják meg, 

amit majd csak egy alapos kivizsgálás tud feltárni, hogyan is alakul majd a jövő. Remélik, úgy 

alakul, hogy aki lop, csal, hazudik, ebben az országban méltó büntetését el is nyeri.  

A napirend előtti felszólalásának az a címe, hogy egyszerű. Egyszerű is a helyzet, ugyanis azt 

kell eldönteni a kiskunhalasi lakosoknak és választópolgároknak, hogy akinek tetszik ez az  

arrogáns és mindent maga alá gyűrő kormányzati politika, tetszik neki a Fidesz, akkor a 

Fideszre szavaz. Akinek nem tetszik, s volt már erre példa, hogy a többségnek nem tetszett, az 

eddigi politizálása néhány helyi önkormányzati választás erre bizonyíték, legutóbb 

Hódmezővásárhely, akkor pedig egyértelmű, hogy aki nem akarja ezt a folytatást 

Magyarországon, az a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, a választókörzetükben Farkas 

Gergelyre szavaz, s a legerősebb pártra, a Jobbikra, aki az úgynevezett demokratikus 

alapjogokat, a tiszta politizálást vissza tudja állítani.  

Ezt az egyszerű képletet kell megoldani Halason és a térségben, az 5-ös választókörzetben a 

választópolgároknak, s az egész országban. Remélik, hogy meg fog történni a kormányváltás.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Elmondta, hogy miniszteri biztos úr, aki körükben van, nem államtitkár. Nem tudja, hogy ezzel 

a napirend előtti hozzászólása elejével mit szeretett volna elérni. Azt gondolja, nem biztos, hogy 

azt a célt sikerült megfogalmazni. Aki lop és csal, azt fel kell jelenteni, ha ilyenről tud. Nem 

lózungokat eregetni, hanem tenni érte. Biztos, hogy akkor el is kapják. Ő is egyetért azzal, hogy 

aki huncutkodik, azt kapják el. Nem tud Képviselő úrral e tekintetben vitatkozni. Csak a 

levegőben röptetni szerinte nem sok mindent ér.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Húsvét ünnepe jó alkalmat nyújt arra, hogy felülemelkedve a kampány durvaságán, tiszta 

lélekkel, megfontolt döntést hozzanak sorsukról, jövőjükről. 

A mai kor legnagyobb kihívása, hogy meg tudják-e tartani országukat, vagy megindul egy 

folyamat,melynek végén a bevándorlók kisebbségbe szorítják őket,ahogy tették ezt a románok 

Erdélyben vagy tenni fogják a migránsok Európa befogadó országaiban. 

Magyarországon a baloldal már megmutatta, hogy alkalmatlan a kormányzásra, beismerték, 

hogy hazudtak,loptak,többen közülük most is börtönben ülnek. Csak a megszorítást ismerik, az 

emberekről minden bőrt lehúznak,lényeg, hogy az IMF és a külföld kedvére tegyenek. 

Eladósították a családokat, az önkormányzatokat és az országot. 
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A Jobbik maga is elismerte, hogy a radikális nemzeti retorikájuk hazugság volt, ami 

nyilvánvaló is a halasi és a vásárhelyi választások tükrében, ahol szemrebbenés nélkül voltak 

képesek összefogni Gyurcsány Ferenccel és az SZDSZ utódpártjával. Vona Gábor egy 

keresztény értékrendű országban jelenti ki, hogy az ördöggel is hajlandó összefogni és az 

iszlámot tekinti igazodási pontnak. Farkas Gergely a keceli Jobbik jelölt pedig pártja választási 

ígéretét hiteltelenítve, megvesztegetéssel, korrupcióval próbálja visszalépésre bírni az LMP-s 

jelöltet. Az országos botrányt kiváltó ügy jelenleg rendőrségi szakban van. 

A FIDESZ kormányzása alatt növekedési pályára állította a gazdaságot, visszafizette az IMF 

hitelt, megszüntette az önkormányzatok adósságát, segített a devizahiteleseknek, csökkentette a 

munkanélküliséget, csökkentek a rezsiköltségek, csökkentek az adók és járulékok. Emelkedtek 

viszont a fizetések és a nyugdíjak. A családok adókedvezményt, otthonteremtési támogatást 

kaptak. Magyarországon nincsenek bevándorló tömegek, a polgárok biztonságban élhetnek.  

Az ellenzék egy kritikát sulykol, hogy az állami projekteket miért a magyar cégek kapják. 

Milyen jó volt szerintük, mikor a szocialisták mindent átjátszottak a külföldieknek. 

Két kimenetele lehet az április 8-i választásnak, az egyik, hogy a 

Jobbik-posztkommunista-liberális koalíció átveszi az ország irányítását és széthúzva, 

egymással is marakodva káoszba dönti Magyarországot, ahogy Gyurcsány Ferenc ezt 

előrevetítette és Magyarország bevándorlóország lesz, vagy folytatódik a jelenlegi fejlődési út 

és a biztonságos ország keveseknek megadott kincse. 

Ezért kéri a tisztelt választókat szavazzanak Bányai Gáborra és a FIDESZ-KDNP listára! 

Áldott Húsvétot kíván! 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Bevallja őszintén, 11 óra előtti percben jelentkezett, hiszen nem 3, hanem 2 óra van megjelölve 

az SZMSZ-ükben (ld. szervezeti és működési szabályzat) a napirend előtti jelentkezésre. Egy 

mérföldkőhöz érve a visszatekintés ad útmutatást ahhoz, hogy milyen formában kell folytatni a 

munkát. Ehhez szeretné most a teljesség igénye nélkül ismertetni a legfőbb számadatokat. 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő munkájának is köszönhetően az elmúlt időszakban 900 

millió Ft támogatást nyert városuk gyógyhely fejlesztésre, 400 millió Ft-ból felújítják a 

lovaspályát, 11 millió Ft jutott iskolai felzárkóztató programokra, 9 millió Ft hivatali 

fejlesztésekre, 370 millió Ft jutott a Thorma Múzeum bővítésére, a 100 millió Ft a városi 

sportcsarnok, ugyancsak 100 millió Ft a városháza tornyának turisztikai felújítására, 681 

millió Ft ipari park, 500 millió Ft egyes városrészek fejlesztésére, 200 millió Ft a felsővárosi 

bel- és csapadékvíz problémák kezelésére, 500 millió Ft a kerékpárút-hálózat és az új 

autóbusz-állomás felépítésére, fejlesztésére, 420 millió Ft épületeik energetikai, 80 millió Ft az 

idősek otthona felújítására, 300 millió Ft az új óvoda, 117 millió Ft az új táncház felépítésére, 

110 millió Ft a szélmalom, 72 millió Ft a Csipkeház, 30 millió Ft az Ady utcai óvoda 

felújítására, 81 millió Ft a Sóstó rendezésére, 2 millió Ft bölcsődei fejlesztésekre, 20 millió Ft a 

Tó utcai közösségi házra, 5 millió Ft új mezőőri autóra, 20 millió Ft a futókör és az alsóvárosi 

sportpark létrehozására. További 400 millió Ft-ot kaptak működési és a migráció kapcsán új 

járőrautóra és kamerarendszerre, 43 millió Ft támogatásból ágaprító, kosaras teherautó, út- és 

padkahenger, fűnyírótraktor és favizsgáló beszerzése történt a Városgazda Zrt.-nél. 20 millió 

Ft-ot a Bernáth Kollégium, 61 millió Ft-ot pedig a Halasi Birkózó Klub kapott fejlesztéseire. 

Szép eredmény az az összefogás is, amelynek köszönhetően TAO (ld. társasági adó) forrásokból 

rekortán és műfüves pálya, három oviban sportfejlesztések, máshol öltöző, konditerem épült és 

épülhet a közeljövőben, összességében 370 millió Ft értékben.  

Tisztában kell lenniük azzal, hogy mi április 8-a tétje. Nem kevesebb, minthogy Bányai Gábor 

folytatja-e közösségükért ezt a munkát és szolgálatot, vagy pedig térdre kényszerülnek a 

kívülről rájuk nehezedő nyomás miatt és kilátástalan helyzetbe jutnak.  
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Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő: 

 

Húsvét üzenete. A keresztény világ legnagyobb ünnepe, a húsvét mindennél kiválóbb alkalom 

arra, hogy a néhány nap szabadságon túl előtérbe kerüljön az ünnep örömteli reménye mellett 

a békesség és a csend is. Az a csend, amely nagypéntektől húsvétvasárnap hajnalig tartva azt 

eredményezte, hogy a szeretet legyőzte a gyűlöletet, Jézus legyőzte a halált. 

Engedjék, hogy a hátralevő készületi idő és az ünnepnapok békét és örömet adjanak nekik. 

Engedjenek teret a toleranciának, a szeretetnek és a szolidaritásnak, mivel ezek olyan értékek, 

amelyek mindannyiukat erősíteni és gazdagítani tudnak. Bízik abban, hogy az idei ünnep is 

erősíteni fogja a boldog jövőbe vetett reményüket és megoszthatják a húsvét örömét a kölcsönös 

tisztelet szellemében egymással. 

A húsvét örömhíre világítsa be mindennapjaikat. Azokat a mindennapokat, amelyben élnek, 

amely egyre kevésbé akar fölülemelkedni a rosszakaráson és reménytelenül menekül a nagy, 

értékrend nélküli semmibe. Mintha az lenne számunkra a végső cél. Itt a lehetőség, hogy 

fegyvert fogjanak ez ellen: a megbocsátás, az igazságosság, a tisztelet és a szeretet fegyvereit. 

Amint az éjszakai sötéten akar erőt venni a nappalok hosszabbodása, ahogy közeledik a 

várva-várt tavasz, úgy az újraéledő természet mellett ők magunk is így tudnak megújulni és az 

előbb említett jó fegyverekkel, új erővel tekintenek feladataik elé. A húsvét öröme az ehhez 

szükséges erőt, hitet adhatja meg számukra. Az együtt töltött napokban újra szorosabbá 

fonódnak a családi kötelékek, megerősödnek a barátságok... Talán új életre kelnek, 

feltámadnak az elhalt emberi kapcsolatok az ünnep pillanatainak erejével. Ez az ő húsvéti jó 

kívánsága, minden kiskunhalasi és szeretteik számára. 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: dr. Rékasi Cecília jogi referens)  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Most kéri meg Bányai Gábor képviselőt.  

 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő: 

 

Nem tudja, hogy szabad-e ideülnie, mert úgy látta, feddve lett valamilyen oknál fogva. Remléi, 

hogy Patocskai képviselő nem fogja bántani a hozzászólása idején, mert nagyon ideges volt a 

beszédében.  

Azért jött ide, s azért kért lehetőséget, hogy szólhasson a testülethez, s a város polgáraihoz, 

mert nem búcsúzni jött, ezt most jelzi, hanem szeretné megköszönni az együttműködést, amit a 

testülettel, Halas város polgáraival kötöttek. Szerinte jól kitöltötték az elmúlt esztendőkben. 

Erről is szeretne pár szót mondani. Illetve szeretné őket abban megerősíteni, hogy amikor esküt 

tett Halas városára és persze az alkotmányra, a térség polgári előtt is ezt megtette, azt vállalta, 

s korábban is ezt vállalta, hogy nem a ribillió, a veszekedés, a széthúzás embere akar lenni, 

hanem szeretne békességet, nyugalmat teremteni ott, ahol dolgozhat, akikkel dolgozhat, 

azokkal mindenféleképpen. Így volt ez Kiskunhalason is, hisz Kiskunhalas városának voltak 

korábban nehéz pillanatai az elmúlt negyed századában. Azt vállalta, hogy amit itt tapasztalt, 

akkor még kívülről jövőként, azt nem akarja folytatni, amit a város nem együttműködési 

szándékát bemutatva tett mindenfajta kormányok idején. Azt ő nem akarja, hogy rávessék, rá 
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írassák, hogy olyan, mint korábban volt bárki más. Éppen ezért köszöni Polgármester úrnak, 

hogy közös erővel békességes hangot tudtak teremteni még ebben a testületben is. A mai nap 

kicsit kivétel volt, de ettől eltekint az elején kicsit a mondandójában.  

Amit szeretne még ezentúl kifejteni, hogy mindig a partnerség volt, ami mozgatta. Kész 

kompromisszumot kötni fontos és hasznos dolgokban, ami a térség lakóit, polgárait, 

vállalkozóit érintik. Nála nincs bal- és jobboldali vállalkozó, választópolgár, ő mindenkinek 

esküt tett, hogy segíti az életét, a munkáját. Ha valaki mást tud erről mondani, akkor jelezze. 

Másodsorban, harmadsorban, negyedsorban az elmúlt évek talán arra bizonyítékot adtak, hogy 

minden jó döntés előtt, minden jó elképzelés mellett maga is nemcsak felsorakozott, hanem 

rengeteg ügyben eljárt, segítették a város életét, munkáját. Kuris István László képviselő urnak 

az elmondottakat, mert elvette kicsit a kenyerét. Szeretett volna ő is kicsit számokat mondani.  

Hogy kiterjessze az általa is elmondottakat, s tájékoztassa a tisztelt halasiakat, hisz a feledés 

homályába vész már egy héttel korábbi esemény is, szeretné megerősíteni, hogy nemcsak azok 

történtek, amelyeket Képviselő úr felsorolt. Ebben a térségben, az egész választókerületben 

huszonhárom településre 55 milliárd Ft értékű támogatás érkezett be. Ebben a 

választókerületben ez 100 milliárd Ft-nyi fejlesztést indukált. Ennek a 60 %-a  a 

vállalkozókhoz jutott el, s fog eljutni a következő hetekben, hónapokban, másfél évben. Hogy 

érzékeljék ennek a jelentőségét, az elmúlt öt esztendőben a térségükben, 2013-tól a térségükben 

2500 új, a gazdaságban létrejött új munkahely született. Ez sokak számára hihetetlen, mert azt 

írják az újságjaikban, hogy egy darab sem jött létre. Csak augusztus hónapban Halason 120 

munkahely jött létre. Vannak jelöltek, akiknek a tájékoztatására többet kellene fordítani, mint 

eddig tették. Nem beszélve arról, hogy 3700 alatt van az a létszám, akiknek a 

közfoglalkoztatásban munkát teremtettek az elmúlt esztendőkben, hogy ne segélyből kelljen 

megélniük. Ezentúl az idei esztendőben és a következő évben az ötven milliárd forint felett 

fejlesztési forrásnak köszönhetően további 1000 új munkahely fog a térségben létrejönni. 

Mondhatja bátran azt, hogy a holtpontról jóval elmozdultak. A térség nagy része már képes 

felzárkózni az ország gazdasági fellendüléséhez. Vannak persze határmenti települések, ahol 

sokkal nagyobb a gond, mint azt bárki gondolná, de ennek történelmi okait nem akarja 

ecsetelni, hogy mi történt itt az elmúlt évtizedekben.  

Ezentúl, ha már bejöttek a projektek a képben, ami Halast rendkívüli módon fogja és érintette 

eddig is, e beszéljenek arról, hogy végre Halasról el lehet jutni rendes utakon még nem minden 

végpontba, ahova szeretnének eljutni, de gyakorlatilag nagyon komoly útfejlesztés jut a 

térségbe. Miután képviselő lett, Halason és a térségben, korábban a térség 381 km-es 

közúthálózatából 168 km-t újítottak fel. Tudja, hogy ez kevés, de előtte 2 km-nyi út épült meg, 

annak idején Borota-Csávoly-Rém között. Ennyi volt a térségben az útépítési támogatás a 90-es 

évektől egészen a színre lépésig, ha lehet ilyen nagyképűen mondani. Hogy ez rossz, vagy nem 

rossz, vagy jó, vagy nem jó, elég, vagy kevés, az út elején vannak, hisz van bőségesen lehetőség, 

van bőségesen felújítandó út. Ahogy forrást tudnak találni, akkor igenis dolgoznak rajta. Ha a 

koncessziós autópálya szerződés nem létezne az M6-os, M5-ös autópályára, akkor 

megduplázhatnák az útépítési forrásaikat itt a térségben is.  

Ezentúl ne felejtsék el azt se, hogy a halasi kórház felújításának kezdete, illetve abban való 

részvétele, mint a megyei kórháznál szintén. Nézzék el, hogy kicsit magáról beszél, de 

gyakorlatilag a kórház rekonstrukciós programja egy halott pályázatból élővé vált 2010-2011. 

között, amikor kormányra kerültek és gyakorlatilag elindult a halasi kórház, az egészségügy 

fejlesztése. Állítólag szétrombolták az egészségügyet az országban. Ennek ellenére 4,5 milliárd 

Ft-ot már költöttek a halasi kórházra. Nem beszélve arról, hogy az ott dolgozók 95 %-ának 

bérét is megemelték.  Ezentúl ne felejtsék el azt sem, hogy 2010.előtt hét iskolát újított fel az 

uniós forrásoknak is köszönhetően az akkori kormányzat. Most ez az állítólag gazember, tolvaj, 

minden jelzővel illetett kormányzat 7 milliárd Ft-ot költ a térség iskoláira, az alapfokú és 

középfokú képzésben résztvevőkre. Az összes iskolát, ahol van még alsó tagozat, s nem kapott 

korábban felújítási támogatást, mindegyik iskolájukat felújítják. A szétvert oktatási 
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rendszerüket szintén újítják fel, hogy az ott dolgozók bérei megduplázódtak az elmúlt 

esztendőkben. Szeretné a tisztánlátást egy kicsit javítani az elmúlt hozzászólás utáni percek 

hektikus és hevült indulatai miatt is. Amit megtehettek a városért, a térségért, szerinte messzire 

jutottak. Lehetett volna persze messzebb is érkezni, de a Képviselő úr által is említett Farkas 

nevű képviselő egyszer sem volt egy projektnél se ott, amikor sertepertélni kellett, hogy 

meggyőzzék a döntéshozókat egy-egy pályázatról. Nem volt ott egyetlen munkahelyteremtő 

fejlesztés előkészítésénél a tisztelt úriember. Nem volt ott sohasem, csak hazugságokkal tömte a 

családja, a rokonsága és a barátai, valamint a választói fejét, amikor őt gyalázza mindenfajta 

kiadványában. Szeretné megjegyezni, nem akarta idehozni az országos politikát, eszébe sem 

jutott volna, nem azért jött, hogy maga mellett voksokat szerezzen pláne Képviselő úrtól. Éppen 

a hangnem miatt, amit itt megütött, szeretné jelezni, hogy nem aljas, nem folytatott aljas 

kampányt senki ellen. Molnár Lászlót régóta ismeri, egy tisztességes embernek ismeri. Azt 

mondja, hogy az ő támogatói nyugodt lélekkel szavazzanak rá. Becsületes ember, nem tud rá 

rosszat mondani, információja se.  

Midi Melániát nem ismeri, de miután egy olyan dolgot tett, ami lebuktatta mindazt a 

hazugságot és aljasságot, amit az őt megkörnyékező Farkas nevű úriember tett, elérte azt, hogy 

választás rendje elleni bűncselekményt követett el csalóként. Farkas Gergely egy csaló, itt 

mondja mindenkinek, mert a feljelentést megtették. Budai miniszteri biztos úr azért is van 

részben itt, hogy a mai este folyamán megerősíti, ha kap szót a fórumukon. Ez mellett jelenti 

tisztelettel, olyat tenni, hogy valaki pénzért, ellenszolgáltatásért cserébe felajánlja valakinek, 

hogy lépjen vissza, ez bűncselekmény a magyar jogrend szerint. Tisztelettel kéri Képviselő urat, 

hogy inkább őt támogassa, mint a képviselőjelöltjüket, mert ő nem csaló, s nem környékezett 

meg senkit és nem korrupt sem.  

Ezentúl fontos megjegyeznie, hogy az arrogancia nem kenyere. Ha itt van módja elmondani, 

nem tudja, hogy szokták-e látni a kiadványaikat, mert neki annyi pénze nem volt, mint az 

ellenfelének. Az utóbbi három kiadványban egy rossz szót sem szólt és korábban sem szólt az 

ellenfeléről. Minden hónapban kap egy újságot, minden héten kap egy nyílt levelet, hogy 

vitázzon, beszélgessen vele, egyebek. Aki őt mindenhol gúnyolja, gyalázza, róla dehonesztáló 

megjegyzéseket tesz, azzal ő nem szokott vitatkozni, kerüli az ilyenfajta veszekedéseket. Szerinte 

jobb is, ha fenntartja ezt a fajta szándékát. Szerinte Midi Melánia hőstettet hajtott végre, mert 

egy korrupciós cselekménybe el tudott járni a saját –mondják azt- biztonságát veszélyeztetve is, 

mert szerinte kapott hideget-meleget az őt delegálóktól, de ő legalább nem követte el a 

választás rendje elleni bűncselekményt. Ezentúl szeretné még azt is megerősíteni, fontos, 

számtalanszor elhangzott már, hogy tudtával a mai napon, vagy a következő hetekben fognak 

dönteni a halasi gyógyfürdő, gyógyhely fejlesztésével kapcsolatos beadványokról. A múlt héten 

megkapták a terveket, amiket Polgármester úr bemutatott. Azt látja, gondolja és érzi, hogy egy 

fantasztikus fejlesztés előtt állnak, ha ennek az ingatlannak a fejlesztése megvalósulna. A jogi 

helyzetét rendeznék, hogy kik a tulajdonosok, kik nem. Ez nagy lökést fog adni. Szeretné 

megtámogatni annyiban, hogy Seszták miniszter úr hívta fel, jelentse be nyugodtan, a 

tanuszoda fejlesztési programban harmadik körben Kiskunhalas városa elnyerte a legnagyobb 

méretű tanuszodára jutó támogatási összeget, s annak adottságait. Magyarán Halason a fürdő 

fejlesztése, a Csetényi park nulladik ütem fejlesztésével együtt elindul. Ő azt is tudja, hogy 

persze keveslik. Háromszor maga osztott ide megyei közgyűlés elnökeként, mint beruházási 

tanács alelnöke három fejlesztési időszakban a fürdő rekonstrukciójához az akkori 

lehetőséghez hozzárendelt spa program forrásait. Mind a háromszor nem a testület, hanem az 

akkori vezetés elutasította ennek a lehetőségét. Később, 5-10-15 évvel később kezdenek hozzá, 

persze lényegesen megváltozott minden szabály azóta, de el fogják kezdeni és Halasnak lesz egy 

méltó fürdője, illetve a következő évben újraindul a kiskunhalasi kórház rekonstrukciója.  

Szeretné itt jelezni, hogy épp amiatt, mert már nem húsz éves, neki is kell mennie vizsgálatokra 

és látja azt, hogy hozzá mennyien jönnek, szerezzenek időpontokat különféle vizsgálatokra. A 

következő évek egy fő vállalása az lesz, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház MRI 
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készülékét megvásárolhassák és térség polgárai számára ne Kecskeméten, Szegeden, vagy 

Pécsen kelljen ezt a vizsgálatot elvégezni, amit az a gép tud nyújtani. Ebben is szeretne egyfajta 

ajánlattal élni a tisztelt választók és a tisztelt testület felé. Szeretné őket arra biztatni, hogy nem 

volt rossz nekik együtt dolgozni. Szeretné őket abban megerősíteni, hogy nem lesz rossz, ha 

továbbra is együtt fognak tudni dolgozni a 2018-as választások után. Azon van, hogy Halas 

tényleg hatalmas legyen. Abban érdekelt, hogy Halas város sikeres legyen, hisz Kiskunhalas 

sikere a térség sikere. Kiskunhalas sikere, mondhatja, hogy az ország sikere is.  

Jelezték, hogy minden alkalommal meg kellett volna köszönnie, mikor módja volt a 

nyilvánosság előtt beszélni és hozzájuk szólni, hogy Kiskunhalas, amit az elmúlt esztendőkben, 

2015.januárja óta, a migrációs nyomás kezdete óta elviselt és túlélt. Szeretné megköszönni, 

hogy elviselték, ami itt a városban volt. Jelzi, hogy soha nem akart egy helyen sem befogadni 

egyetlen migránst sem. Nem ő volt, aki ez ügyben őket akarta mindenáron a városba hozni. 

Szerette volna elkerülni. Halas földrajzi helyzetétől fogva nem tudta kikerülni ez, de miután a 

határzár megépült és nem engednek a "negyvennyolcból", magyarán nem akarnak a 

határzáron keresztül átengedni senkit, aki nem jogosult Magyarország területén tartózkodni és 

élni, ezért arra biztatja őket, hogy Halason, ha rajta múlik, nem lesz soha többet migrációs 

központ, nem lesz többet itt Halason migráns, akiket nem szívesen fogadnak a helyiek sem. 

Tudják, hogy egy Európa életében megszállás indult el. Ez a megszállás nem hoz jót, csak 

rosszat hoz. Szeretne ő is mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kívánni. Ha van idejük a 

testületi ülés után, 17 órától gróf Andrássy Gyula után a legjobb külügyminiszter úr fog 

érkezni, aki eddig az elmúlt 120-130 esztendőben külügyminiszter volt. Itt lesz vendégük 

Szijjártó Péter úr. Várja őket tisztelettel, érdemes eljönni balról, jobbról, szélsőjobbról is. 

Érdemes meghallgatni Miniszter urat, aki azért jön el, hogy bennüket megerősítse, jó úton 

járnak.  

A beszámoló egy részét másoktól meghallva, elmondva, a politikai arroganciát félretéve és 

elutasítva szeretné őket biztatni arra, hogy menjenek el, a választásokon vegyenek rész, 

mindenki. Szavazzanak, akire akarnak. Persze ajánlja magát és a békességet szeretné továbbra 

is ebben a városban látni. Minden más variáció szerinte az ő életüket is el fogja rontani. Ezt is 

kívánja az új négyesztendős ciklusra, hogy ez a város békében élje túl azt, ami rá vár és segítsék 

egymás munkáját. Sok sikert kíván a testületnek, Halas város minden polgárának és 

Polgármester úrnak különösképpen. Köszöni szépen, hogy együtt dolgozhattak ezidáig és 

folytassák ezt, ha lehet.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az SZMSZ-ük szerint vita a tájékoztatóról nem nyitható. Megköszönik a részvételt és a 

tájékoztatót. Haladnak tovább a napirendekkel.  

 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő: 

 

Patocskai úrral szívesen vitatkozott volna.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Arra majd egy külön fórumon lesz lehetőség.  

A következő feladatuk a mai napon az ünnepélyes eskütétel. Ugyanis ül a körükben egy olyan, 

már megválasztott képviselő, aki még a képviselői esküjét nem tette le. Átadná a szót a Helyi 

Választási Bizottság elnökének, dr. Mezei Jánosnak.  
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dr. Mezei János Helyi Választási Bizottság elnöke: 

 

Ez a 18.év, amikor módja van a választási bizottság elnökeként eléjük járulni. Ez nem dicsőség, 

inkább csak korfüggő esemény. Egy szomorú történés okán kényszerű ismét eléjük állni. A 

képviselő-testület egy tagja meghalt, s ezért a hatályos törvények szerint időközi választást 

kellett kiírni. Ennek a kiírása megtörtént és február 25-én megrendezésre került az időközi 

választás. Teljesen biztos benne, hogy frenetikus meglepetést nem fog nekik okozni, de néhány 

mondatot el kell mondania a történésekről. 2342 szavazópolgárnak nyílott lehetősége arra, 

hogy állást foglaljon a választáson ebben a választókörzetben. 671 választópolgár jött el. Ezek 

közül 4 szavazat híjján sikerült mindenkinek érvényes szavazatot leadni. A jelölteket előzetesen 

nem mondja el, hanem a végeredmény tükrében. Az említett 667 érvényes szavazatból 454 

db-ot, az érvényes szavazatok 68,7 %-át Juhász György, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje kapta 

meg. Ezzel egyértelművé vált, hogy a mandátum az övé. Két jelölt indult még. 218 szavazatot 

kapott Fejes Ferenc független jelölt és 7 szavazatot szerzett Czupor Attila jelölt. Ezt a választási 

eredményt a választási bizottság 10/2018. határozatával megállapította. Ahhoz, hogy Juhász 

György megkezdhesse a képviselői tevékenységét, még egy feltételnek eleget kell tennie, a 

választási törvény szerint esküt kell tennie a képviselő-testület előtt. Az eskü kivételére a törvény 

őt hatalmazza fel, mint választási bizottsági elnököt. 

Felkéri valamennyiüket, hogy álljanak fel, mert egy ünnepélyes aktusról van szó. Úgy tudják 

megadni a módját. Kéri Juhász Györgyöt, hogy fáradjon oda. Ők fogják tanúsítani, hogy ezt az 

esküt letette. A fiatalemberre régebben dolgoznak együtt, mint ahogy mondta. Kéri, hogy 

szíveskedjen utána mondani: 

„Én, Juhász György becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 

Megállapítja, hogy az esküokmány szövegét a Képviselő úr elmondta, így rövidesen át fogja 

nyújtani neki a megbízólevelét. Innentől kezdve teljes hatáskörrel gyakorolhatja a képviselői 

feladatait, amihez jó erőt és egészséget kíván. Köszöni szépen a figyelmet, ezzel az ő szerepe 

véget ért. Mindjárt átadja a megbízólevelet, amiről még az aláírása hiányzik, de ez átmeneti 

állapot.  

Alapesetben is elmondta, nem szeretne ilyen munkát végezni, szíveskedjenek élni végig és 

dolgozni. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Folytatják a mai munkát. Annyi kiegészítést tenne, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből 13 

fő van jelen. Ezzel együtt haladnak tovább. Az előzetesen kiküldött meghívó 26 napirendi pontot 

tartalmaz. Ehhez egy új napirendi pontot kiosztottak a képviselőknek osztós anyagként. Azt kéri, 

hogy ezt utolsó előttiként, az interpellációs válaszadás előtt tárgyalják meg, hogy mindenkinek 

legyen ideje addig átolvasni, amennyire lehetséges.  

Mielőtt a napirendi pontokban tovább haladnának, Juhász György képviselő úr jelezte, hogy 

szeretne az eskütétel után szólni néhány szót. Most van lehetőség.  

 

Juhász György képviselő: 

 

Nézzék el neki és engedjék meg, hogy elsőként szólaljon meg a mai testületi ülés első 

napirendjéhez kapcsolódóan, ami az eskütétele volt. Szeretné kihasználni az alkalmat és a 

nyilvánosságot, hogy megköszönje az 5.számú választókerületben minden ott élő személynek, 

hogy békével tűrték a választási kampány okozta kisebb felfordulást. Szeretné megköszönni 
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mindenkinek, aki elment szavazni február 25-én, bárkire is adta le szavazatát. Természetesen 

külön köszöni azoknak, akik neki adtak bizalmat. Természetesen ezt a bizalmat úgy értékeli, 

hogy az ott élő közösség az 5.számú választókerületben élő minden polgárra vonatkozóan kell a 

tevékenységét végezni, illetőleg Kiskunhalas város egészének a jobbulására. Szeretné 

megköszönni a két másik két jelöltnek is, hogy vállalták az indulást, vállalták a küzdelmet, 

illetve azt, hogy egy nagyon korrekt kampányt tudtak lefolytatni mindenféle különösebb 

probléma nélkül. Köszöni szépen mégegyszer mindenkinek és jó munkát kíván a mai napra. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Sok sikert kíván Képviselő úrnak a következő időszakra képviselői munkájához is.  

26 napirendi pontjuk volt eredetileg a kiküldött meghívó szerint. Ezt egy plusz napirenddel 

szeretné kiegészíteni, amit osztós anyagként megkaptak a képviselők. Így összesen 27 napirendi 

pontot tárgyalna meg a képviselő-testület a mai nyílt ülésen.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1403   Száma: 18.03.29/0/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 
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Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1403   Száma: 2018.03.29/0/0/A/KT 

 

82/2018. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 29-i ülésére kiküldött 

meghívótól eltérően az osztósként érkezett „Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel” című 

előterjesztést 26.napirendi pontként javasolja tárgyalni.  

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Vörösmarty utcában 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Zsoltina és Venyige utcában Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázat 

megvalósítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodás és 

vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító 

okirat módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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8.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete alapító okirat módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) számú rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Szakmai beszámoló Kiskunhalas Központi orvosi ügyelet munkájáról   Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  A lakossági járdaépítésről és járdafelújításról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó 

gyermek és- ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  ”Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás 

szennyvízkezelési fejlesztése” tárgyú 239/2017. (VIII.16.) határozat 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Felújítási keret felosztása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Csetényi park területén telekhatár rendezés  Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Belterületbe vonás kezdeményezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Településfejlesztési döntés napelemes erőmű létesítése kapcsán szükséges 

településrendezési eszközök módosításáról, környezeti vizsgálatról, 

döntési jog átruházásáról és telekalakítási engedély átvezetéséről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Batthyány utcai védett fasor gallyazása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

22.  A Kiskőrösi Tankerületi Központ és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

fenntartásában lévő kiskunhalasi intézmények 2018. évi átszervezésének 

véleményezése  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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23.  Óvodák működési körzetének módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Pedagógus Továbbképzési Programok értékelése és tervezése a 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák és a Százszorszép Óvodák intézményekben 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi 

adóztatásáról 

Komlósné dr. 

Fekete Anikó 

jegyző 

 

26.  Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  Interpellációs válaszadás 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Vörösmarty utcában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ilyen úttársulat számtalan alkalommal alakult a városban. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

 



14 
 

Gyöngyi László képviselő: 

 

Nagy örömére szolgál ez az előterjesztés. Két éve kezdték el ennek az útszakasznak az 

aszfaltozását. Gyakorlatilag most nem egy aszfaltos útról beszélnek, csak egy útalapról, de ez is 

már haladás. Még annyit szeretne elmondani, hogy ez az út a Kölcsey utca és a Csokonai utca 

közötti szakaszon van. Ez lesz most útalappal ellátva. A másik fele, a Csokonai utcai rész, 

sajnos még nem sikerült megszervezni, összeállítani, a lakók nem járultak még hozzá. Bár 

vannak biztató jelek arra vonatkozóan, hogy többen hallották, olvasták az előterjesztést. 

Gyakorlatilag többen hívták már és jelezték, hogy álljanak neki újra, járják végig a körzetet és 

próbálják hasonló útalappal ellátni azt az útszakaszt is.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Az együttműködés szép példája valósul meg ebben az előterjesztésben. A lakosság, a 

képviselő-testület, a hivatal és a Városgazda Zrt. együttműködése. Ugyanis az a helyzet, hogy 

képviselőtársával osztoznak a Vörösmarty utca problematikus területén. Képviselőtársa 

felvállalta az egész utcát. Különös módon a körzete, a 3.körzethez tartozó útszakaszon valósul 

meg ez a beruházás. Arra lát egy szép példát, hogy nem határokban, politikai vitákban, vagy 

presztízsharcokban, hanem az eredményekben érdekeltek. Ez valósul most meg, s ennek örül. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Minden úttársulatnak azt gondolja, örülniük kell 

ennél az asztalnál. Ha közlekedhetőbbé tudják tenni a város útjait, az egy nagy eredmény a 

teljes testület számára. Azt feltételezik, hogy mindenki fogja tudni támogatni ezt, illetve a 

következő előterjesztést is.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, támogatják-e az úttársulatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1404   Száma: 18.03.29/1/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1404   Száma: 2018.03.29/1/0/A/KT 

 

83/2018. Kth. 

Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Vörösmarty utcában 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Vörösmarty utca 

lakóinak útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 

hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”  

[14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 

Az útépítés megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást 

aláírja. 

 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Máté Lajos beruházási ügyintéző,általa:útépítési közösség képviselője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Zsoltina és Venyige utcában 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt szintén egy úttársulat alakul. Első lépésként a tervezésre. Erről kell most döntés hozniuk, 

hogy ebben együttműködnek-e a lakossággal.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Juhász György képviselő: 

 

Nagyon fontosnak tartja, hogy ez a testület 2015-ben lehetővé tette, hogy megalakuljanak 

hasonló úttársulatok. Ez az úttársulat az ott élők kezdeményezésére indult el. Most még csak a 

tervezési szakaszban tartanak. Később vélhetően a jövő évre vonatkozóan ennek jóval 

komolyabb költségvetési kihatásai is lehetnek nemcsak az ott élőkre, hanem Kiskunhalas Város 

Önkormányzatára vonatkozólag. Kéri őket, hogy támogassák ezt az előterjesztést. A tervek 

elkészülte után pontos költségvetés ismeretében megtudják majd, hogy tovább haladnak-e ezen 

az úton. Bíznak benne, hogy így lesz majd.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az úttársulat megalakításához szükséges 

hozzájárulás megadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1405   Száma: 18.03.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1405   Száma: 2018.03.29/2/0/A/KT 

 

84/2018. Kth. 

Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Zsoltina és Venyige utcában 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Zsoltina és Venyige 

utca lakóinak út tervezésre vonatkozó kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által 

vállalt hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 

50%-nál”  [14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 

A tervezési munka megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

 

 

Határidő: 2018.június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Máté Lajos beruházási ügyintéző,általa:útépítési közösség képviselője 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázat 

megvalósítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

A bizottsági ülésen elhangzott egy felvetés arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő 

futókör szélességét lehet-e változtatni. Ennek kollégáival utána próbáltak járni. Azért mondja, 

hogy próbáltak, mert írásos kérdést tettek fel a támogatónak ezt tisztázandó, hogy ad-e 

lehetőséget többletönerő vállalására ez a pályázati konstrukció. Erre sajnos a 

képviselő-testületi ülés időpontjáig nem kaptak választ. Ebben nem tud biztonsággal az irányba 

nyilatkozni, hogy megvalósítható az önerő biztosításával a szélesebb pályaburkolat.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Közben jelezték neki is, hogy a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság is 

megtárgyalta ezt az előterjesztést annak ellenére, hogy alapvetően nem volt napirendi pontjuk. 

Azt gondolja, hogy nagyon helyesen felvették a napirendek közé.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Az ő bizottságukban merült fel a kérdés, hogy az 1,25 m-es szélesség helyett lehetne esetleg 2 

méter, vagy valamennyivel szélesebb futókört létesíteni. Ő volt egyébként a felvetője ennek a 

gondolatnak. Hozzáteszi, hogy maximálisan támogatja ezt az előterjesztést ezzel a szélességgel 

is, de amennyiben lehetőség adódik rá, akár később is, javasolta, hogy saját forrásból 

mindenképpen egészítsék ki, mert nem gondolja, hogy olyan nagy költség lenne, de 

mindenképpen megérné a szélesebb változatot, ha van. Ha nincs, akkor természetesen 

elfogadják, hogy ebben a variációban lesz a kivitelezés. Ennek is nagyon örülnek.   

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ő is úgy tudja, hogy erre a kérdés elment, választ még nem kaptak. Amennyiben ez meg lesz, 

nyilvánvalóan vissza fog kerülni a képviselők elé, hiszen ennek több, mint valószínű, hogy lesz 

pénzügyi vonzata is. Ha szélesíteniük kell rajta, azt gondolja, mégha valamennyi pályázati 

forrást tud is biztosítani a kiíró, neki akkor is kelleni fog önerőt hozzárendelni. Akkor vissza kell 

hozniuk ezt a kérdést. Mindenképpen találkozni fog vele a képviselő-testület még, amennyiben 

lesz rá lehetőségük. Azt gondolja, hogy a bevezető szakaszon túlvannak.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előterjesztés természetesen támogatandó, ahogy a bizottságban is elhangzott, viszont a 

határozatnál az 1.pontban egy kis értelmezési gondja van. Véleménye szerint kimaradt az, hogy 

az 1.és a 2.pontban részletezett beruházások megvalósítását támogatja. Itt csak azt írja, hogy a 

2.pontban részletezett beruházások megvalósítását támogatja. Vagy elírás volt, vagy ő 

értelmezi rosszul a határozati javaslatot.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ő úgy értékeli, hogy a 2.pontban részletezi a beruházásokat, az 1.pontban csak arról beszél, 

hogy jóváhagyja. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Csak értelmezési gondja volt ezek szerint. Jó, ez volt a kérdése. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szerinte így korrekt, ahogy megfogalmazódott az eredeti előterjesztésben.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a sportcélok megvalósításához való 

hozzájárulásról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1406   Száma: 18.03.29/3/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1406   Száma: 2018.03.29/3/0/A/KT 

 

85/2018. Kth. 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázat megvalósítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja és támogatja 

Kiskunhalas Város területén a 2. pontban részletezett beruházások megvalósítását. 

 

2.) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Program” pályázatán támogató döntésben részesült beruházások helyszínei 

a következők, mely ingatlanok alkalmasak a beruházások kivitelezésére: 

- 1 db 150m
2 

(15 db eszközzel) alapterületű kültéri sportpark: Kiskunhalas, Szent 

György tér, hrsz.: 4522 

- 1 db 400 méteres futókör: Kiskunhalas, Kertész u. 28., Bundzsák Dezső 

Sportközpont, hrsz.: 2385/4 

 

3.) A Képviselő-testület a pályázati felhívásban szereplő önerőt a futókör megvalósítására 

vonatkozóan a 2018. évi költségvetéséből biztosítja és megbízza a polgármestert, hogy a 

szükséges költséget tervezze be az önkormányzat költségvetésébe. 

 

4.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat megvalósításával és 

felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2018.december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy tudja, hogy a bizottságok is már úgy tárgyalták, hogy a könyvvizsgálói vélemény 

rendelkezésre állt.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Azért szükséges most költségvetést módosítani így egy hónappal a 2018-as eredeti költségvetés 

elfogadása után, ugyanis a költségvetés tervezésekor még nem álltak rendelkezésre a 

pályázatokkal és a tavasszal induló közfoglalkoztatotti programokkal kapcsolatban azok a 

dokumentációk, amelyek alapján a költségvetésben szerepeltethetőek lettek volna. Azóta 

február végén, március elején ezek a szerződések, támogatói okiratok minden fél részéről 

aláírásra kerültek és így a pénzügyi osztályra eljutva a költségvetési rovatokra, sorokra 

betervezhetőek lettek.  

A módosítási főösszeg, mint látják, elég magas, 1,9 milliárd Ft. Ebből adódóan is nem 

polgármesteri saját hatáskörű módosítással oldják ezt meg, hanem a képviselő-testület elé 

terjesztik az anyagot, s a kérik a tisztelt képviselő-testületet a módosítás elfogadására.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1407   Száma: 18.03.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 76.92 66.67 10 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 3 23.08 20.00 3 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1407   Száma: 2018.03.29/4/0/A/KT 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 5/2018. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas 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 a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 
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a) Kiadási főösszegét:      8.752.067.580 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  8.655.579.288 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  8.752.067.580 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  5.747.683.273 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 2.907.896.015 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 2.681.904.439 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -225.988.576 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét     

  96.488.292 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          61.393.292 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 3.004.384.307 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -2.743.300.731 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -261.083.573 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  3.004.384.307 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.092.494.489 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  1.911.889.818 Ft 

  

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.750.580.550 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei helyébe e rendelet 

1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.” 
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-----Napirendi pont----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Adtak a kézilabda klubnak korábban visszatérítendő támogatást. Még nem tudtak a végére érni 

annak a programnak, aminek az elszámolásához kellett ez az összeg. További időbeli haladékot 

kértek. Azt gondolja, hogy nem a jelzett szeptember 30-cal, amivel módosítják, szerinte ez 

egy-két hónapon belül realizálódhat, hogy visszatérül az a támogatás, amit az önkormányzatuk 

nyújtott a kézilabda klubnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1408   Száma: 18.03.29/5/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1408   Száma: 2018.03.29/5/0/A/KT 

 

86/2018. Kth. 

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club és Kiskunhalas Város Önkormányzata 

között létrejött támogatási szerződés 1. számú módosítását a melléklet szerinti 

tartalommal, mely szerint a támogatás visszafizetésének határideje 2018. szeptember 

30-ára módosul. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Demeter József elnök, Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodás és vagyonkezelési szerződés 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezt a témát előre jelezte a legutóbbi testületi ülésükön, hogy a vagyonkezelési szerződéshez újra 

hozzá kell nyúlni. A Felsővárosi Általános Iskolának adnak át egy területet, amit valójában ők 

is használnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződés módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1409   Száma: 18.03.29/6/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 



27 
 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1409   Száma: 2018.03.29/6/0/A/KT 

 

87/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadás-átvétele 

kapcsán kötött megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. 

melléklete szerinti Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi 

Központ közötti megállapodás 2. számú módosítását, valamint az előterjesztés 2. és 

3. mellékletét, melyek a megállapodás módosítás 1. és 2. mellékletét képezik. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 4. melléklet 

szerinti Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ 

közötti vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását. 

3. A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás-módosítás és a vagyonkezelési szerződés-módosítás aláírására. 

 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vágó Ferencné tankerületi igazgató, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító 

okirat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az új bővítés miatt kénytelenek új funkciószámokat felvenni a múzeummal, ezért szükséges az 

alapító okirat módosítása.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1410   Száma: 18.03.29/7/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
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Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1410   Száma: 2018.03.29/7/0/A/KT 

 

88/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító okirat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma Alapító okiratának módosítását az 1. 

melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet 

szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 

Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél múzeumigazgató, Köztársaság u. 2. 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ vezető, Kuruc vitézek tere 17. 

Baloghné Csonka Margit intézményi referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 
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Szervezete alapító okirat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt is egy plusz funkciószám alapító okiratba való foglalásáról van szó.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1411   Száma: 18.03.29/8/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
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Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1411   Száma: 2018.03.29/8/0/A/KT 

 

89/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító 

okirat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okiratának 

módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 

okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 

Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ vezető, Kuruc vitézek tere 17. 

Baloghné Csonka Margit intézményi referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) számú rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 
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Egy nagyon rövid hozzáfűznivalót kíván bejelenteni. Egyrészt jogszabályi kötelezettségüknek 

tesznek eleget, de ami fontosabb, az érintettek részére jó hír, hogy díjváltozás nem lesz a 

jövőben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1412   Száma: 18.03.29/9/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 
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1412   Száma: 2018.03.29/9/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 6/2018. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdés 

f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30. § 

(5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 

jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

E rendelet 2018. április 1.napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.”  

 

 

-----Napirendi pont----- 

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag ugyanazt tudják elmondani, hogy törvényi kötelezettségnek tesznek eleget, 
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amikor ezt a rendeletet megtárgyalják, illetve nem változtatnak a díjakon. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1413   Száma: 18.03.29/10/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 
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1413   Száma: 2018.03.29/10/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 7/2018. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1), (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága és Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

2. § 

 

E rendelet 2018. április 1.napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti.” 

 

 

-----Napirendi pont----- 

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szakmai beszámoló Kiskunhalas Központi orvosi ügyelet munkájáról   

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt van körükben Rédei József ügyvezető úr. Azt gondolja, hogy megadná neki a szót, hogy pár 

gondolatban értékelje az elmúlt évet.  

 

Rédei József Emergency Service Kft. ügyvezetője: 

 

Köszöni a meghívást és hogy foglalkoznak egyáltalán a kérdéssel, mert ez nem minden 

önkormányzatra jellemző sajnos. Az orvosi ügyelet kapcsán különösebb panaszról nem értesült, 

nem volt ilyen jellegű vizsgálat az ügyelet. Volt egy átfogó ÁNTSZ ellenőrzésük, aminek 

megfelelt az ügyelet, illetve az önkormányzattal, Simon István úrral folytatott beszélgetés 
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következményeként visszahelyezték az ügyeletre a betegelégedettségi kérdőívet, illetve egy 

gyűjtődobozt, amibe anonim módon a megjelent betegek kifejthetik véleményüket, amit ők 

hetente, havonta ők begyűjtenek, s a konzekvenciákat levonva tanulnak belőle, illetve fejlesztik 

az ügyeletet. Ennyivel szeretné kiegészíteni.  

 

-----Kérdések----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A bizottsági ülésen felmerült az a kérdés, hogy az egyik táblázatban, ahol láthatják többek 

között a kiskunhalasi betegforgalmi adatokat, ezek közül mennyi volt az indokolt és mennyi az 

indokolatlan. Egy meglepő szám van a táblázatban, hogy 4858 megjelenésből 4625 az 

indokolatlan volt. Valós ez a szám? Ha igen, akkor mi ennek az oka vajon?  

 

Rédei József Emergency Service Kft. ügyvezetője: 

 

Ha a teljes betegforgalmat nézik, nemcsak Halast, akkor 95 % ebben a kategóriában van. Ez 

nem azt jelenti, hogy ezek az emberek nem betegek, hanem egy tizenkét éve változatlan 

formában lévő rendelet, az 52/2006.kormányrendelet volt, amit a vizitdíj kapcsán módosítottak, 

hoztak létre. Ennek van egy melléklete, ami 31 pontban összegyűjtötte azokat a 

tünetcsoportokat, amelyek a sürgős ellátás keretébe tartoznak. Az a program, illetve az összes 

olyan program, ami orvosi ügyeleteken van az országban, ebből van rengeteg féle, ez alapján 

szelektálja, ez alapján gyűjti le, ebből dolgoznak. Ez azért helytelen egy orvosi ügyelet körében, 

mert az orvosi ügyelet részben az alapellátás részét képezi, de nem feltétlen alapellátási 

feladatot lát el, mert beletartozik a háziorvosi munkaidő utáni ellátást, háziorvosi szintű 

ellátás. Napjaikban egyre több inkább a sürgősségi jellegű ellátás, amit vagy a 

mentőszolgálattal együttműködve, vagy nekik besegítve, vagy pedig az ő kompetenciaszintjük 

alatti feladatok jelentenek. Ezek a 31 pontban nincsenek benne. Gyakorlatilag a súlyos, életet 

veszélyeztető állapotok van benne. Lefordítva, vagy egyszerűsítve a valós indokolatlan 

hívások:”Három hete fáj a lábam, nem volt időm elmenni orvoshoz.” Ez körülbelül 5 %. A 

több, a zöme az indokolatlan hívásoknak, csak statisztikai adat, mert nincs benne ebben az 

ominózus 31 pontban, amit többnyire életet veszélyeztető állapotot jelent. Ha tehetné, ki is 

hagyná a beszámolóból, de így tudja kinyomtatni a gépből. Ezek a betegek ugyanúgy el vannak 

látva, nem tudatják, éreztetik velük, hogy statisztikailag indokolatlan. Ez az OEP-hez (ld. 

Országos Egészségpénztár), NEÁK-hoz (ld. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) és a 

KSH-hoz megy évvégén (ld. Központi Statisztikai Hivatal). Nem befolyásolja sem a 

betegellátást, sem az egyéb dolgokat.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Annyit mondana, hogy pár alkalommal ő is megjárta a 

gyermekével az orvosi ügyeletet és ő is azt tapasztalta, hogy rend van és nagyon korrekt módon 

ellátták őket pedig nem kiskunhalasi orvos volt. Nem tudta azt sem, hogy róla van szó, vagy 

másról. Csak megköszönni tudja a munkát és azt kívánni, hogy a következő években is tudjanak 

együtt dolgozni ezen a fronton.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1414   Száma: 18.03.29/11/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1414   Száma: 2018.03.29/11/0/A/KT 

 

90/2018. Kth. 

Szakmai beszámoló Kiskunhalas Központi orvosi ügyelet munkájáról   

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadja az Emergency Service Kft.  2017. évről készült 

szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Emergency Service Kft. 1131 Budapest, Topolya u. 4-8. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A következő napirendi pontjuk miatt szükséges a rendelet módosítása, ami a lakossági 

járdaépítés. Ez a funkció kerül be az SZMSZ-be.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1415   Száma: 18.03.29/12/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1415   Száma: 2018.03.29/12/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 8/2018. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 

Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 2. 

melléklete a következő ponttal egészül ki: 
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“1.36. Dönt a lakossági járdaépítés és járdafelújítás engedélyezéséről a külön rendeletben 

meghatározottak szerint.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 

 

 

-----Napirendi pont----- 

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A lakossági járdaépítésről és járdafelújításról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit fűzne hozzá, hogy a 2018-as évet megelőzően a Városgazda Zrt.-nél lehetett kérni a 

járdafelújításhoz hozzájárulást és segítséget. Úgy tűnt, hogy ez a rendszer nem működik olyan 

hatékonysággal, mint az azt megelőző, amikor simán önkormányzati támogatásként lehetett 

járdafelújításra pályázni. Most visszatérnek ezekhez az alapokhoz és újra az önkormányzattól 

közvetlenül lehet kérni ezeket a támogatásokat. Ennek a kereteit kell megalkotniuk most. Azt 

gondolja, hogy az előkészítő munka során igyekeztek a lehető legnagyobb gondossággal eljárni 

műszaki paraméterek tekintetében és a támogatás elszámolhatósága tekintetében is a lehető 

legegyszerűbb és legkönnyebben követhető rendszert kialakítani. Nyilván ez is egy olyan 

rendelet, amit még az élet átszabhat, s visszakerülhet eléjük, de jó kiindulási alapnak gondolja. 

Reméli, hogy ezzel egyetértenek majd a jelenlévő képviselők is.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ha jól értelmezi, akkor arról van szó, hogy a szakmai véleményezést és a kivitelezési munkákat 

a közútkezelőtől fogják beszerezni. Valószínű, hogy az, hogy ez a közút, ez már az 

önkormányzat és mi legyen az átmeneti állapottal, azok a problémák is megoldódnak, amire 

legutóbb tett célzást, hogy körültekintőbben kellene eljárni? Hogy megelőzzék ezt a témát. Ha 

jól értette, remélik, hogy a későbbiekben nem lesz probléma.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt tudja megerősíteni képviselő úrnak, hogy valóban a helyi közútkezelő szerv fogja felügyelni 

szakmailag ezt a munkát. Aki nyilván sokkal közelebb van szakmailag és egy pillanat alatt tud 

egyeztetni a megyei közútkezelővel, amikor arra van szükség. Bízik benne, hogy ezt a fajta 

rugalmasságot tapasztalhatják majd a jövőben.  
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-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azzal kezdené, hogy visszacsatolna a ciklus elejére, amikor a Városgazda Zrt.-nek átadták ezt a 

feladatot. Szerinte többen emlékeznek még rá, hogy ezt azon okok indokolták, szerették volna 

azt, ha olyan cég végzi ezeket a kivitelezéseket, ami a város saját cége. Ezáltal azért sokkal 

hatékonyabb munkát lehetett elvégezni. Azt azonban be kellett látniuk, hogy a Városgazda Zrt. 

kapacitásai és elsősorban megnövekedett feladatai ezt ma már nem teszik lehetővé.  

A másik fontos dolog, amiről szeretne kicsit bővebben beszélni, az az, hogy amikor készítették 

ezt a rendeletet, megállapítást nyert, hogy Kiskunhalason mind a járdák, mind az utak 

tekintetében a legkomolyabb problémát a csapadékvíz elvezetése okozza. Ezzel kapcsolatban 

néhány hete a tévében nyilatkozott és utána kapott is hideget-meleget. Be kell azt látni, hogy a 

város legtöbb épületéről a csapadékvíz közterületre van kivezetve, annak ellenére, hogy ezt 

önkormányzati rendeletük az ő véleménye szerint tiltja. Éppen emiatt örül annak, hogy ebbe a 

rendeletbe bekerült az, az nem kaphat a járdaépítéshez és -felújításhoz támogatást, aki az 

ereszcsatornájáról közterületre vezeti ki a csapadékvizet. Viszont arra biztatná magukat és az ő 

időrendjük szerint a júniusi testületi ülésre talán idekerül, hogy ezt a korábbi rendeletüket 

vizsgálják felül és nézzék meg, hogyan lehet tovább szigorítani. Ha megvizsgálják, akkor a 

legtöbb járdájuk és az utak többsége is azért megy tönkre, mert a csapadékvíz nincs 

megfelelően elvezetve. Azt hiszi, nagyon felesleges úgy járdákat és utakat építeni, ha néhány év 

múlva ezt ők maguk teszik tönkre. Itt be kell azt látni, hogy akár önkormányzati, akár állami 

ingatlanokra is igaz az, hogy a csapadékvizet a járdára vezetik ki. Ehhez nem kell nagy fizikai 

tudás, hogy belássák, ez néhány év alatt teljesen tönkre teszi, főleg ilyenkor a fagy után a 

járdákat. Ehhez nyilván kell majd egy több éves átmeneti időszak, de ez a mostani megoldás 

nem megfelelő. Az sem megfelelő, ahogy páran megpróbálják ezt kijátszani, hogy nem a 

járdára vezetik ki a csapadékot, hanem átemelő rendszerekkel közvetlenül az úttestre. Ilyenre is 

lehet látni Kiskunhalason példát. Arra biztatná mindannyiukat, hogy ezt témát gondolják 

tovább. Fogadják el ezt a rendeletet, viszont ha nem akarják, hogy néhány éven belül az összes 

járda emiatt tönkremenjen, akkor muszáj ezt a kérdést ezáltal is továbbgondolni. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy ezzel lehet és kell foglalkozni, a csapadkvízzel is. Ahogy hallotta a Képviselő 

urat, nem biztos, hogy átlátják miért és hogyan. Lehet, hogy több lépcsőben kell megtárgyalni, 

vagy felkészülni ennek a rendeletnek a módosítására, mert úgy érzi, nem biztos, hogy mindenki 

ugyanazt látja és érti, mint Alpolgármester úr. Az, hogy foglalkozzanak a kérdéssel, szerinte 

nem megkerülhető. Valószínűleg ez jönni fog és találkozni fognak a csapadékvíz 

problémájával. Most foglalkozzanak a járdafelújítással. Úgy látja, hogy további hozzászólás 

nem érkezett, így a vitát lezárja és az önkormányzati rendelet elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1416   Száma: 18.03.29/13/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Minősített 
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Tárgya: e. 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1416   Száma: 2018.03.29/13/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 9/2018. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a lakossági járdaépítésről és járdafelújításról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli: 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet célja lakossági kezdeményezés folytán járdaépítés és járdafelújítás támogatása, 

továbbá a járdaépítés és járdafelújítás lakosság által történő megvalósításának ösztönzése a 

gyalogos infrastruktúra fejlesztése érdekében. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város közigazgatási területén megvalósuló 

közterületi járdaépítésre és járdafelújításra.  

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterületekkel határos ingatlan 

esetében – az ingatlan-nyilvántartás alapján - tulajdonjoggal rendelkező természetes 

személyre, jogi személyre terjed ki. 

(3) Amennyiben a lakossági járdaépítéssel vagy járdafelújítással érintett ingatlan tulajdonjoga 

– az ingatlan-nyilvántartás alapján – több természetes személy vagy jogi személy között 

oszlik meg, úgy az építésre vagy felújításra vonatkozó kérelmet a tulajdonostársak által 

meghatalmazással rendelkező tulajdonos nyújthatja be (továbbiakban: kérelmező). 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. járda: a közútnak, a közterületnek a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól 

szintkülönbséggel, szegéllyel vagy más módon elválasztott része, mely szilárd burkolattal – 

beton vagy térkő – rendelkezik. 

2. lakossági járdaépítés: az ingatlan előtti közterületen, telekhatártól telekhatárig terjedő 

egybefüggő új járda megépítése jelen rendeletben meghatározott eljárásrend alapján és 

műszaki feltételek figyelembevételével. 

3. járdafelújítás: a forgalmi igényeknek nem megfelelő, sérült, elhasználódott meglévő járda 

vagy járdaszakasz jelen rendeletben meghatározott eljárásrend alapján és műszaki feltételek 

figyelembevételével történő átépítése, korszerűsítése. 

4. kiemelt terület: a rendelet mellékletében felsorolt utcák és utcaszakaszok. 

 

 

 

II. Fejezet 

A lakossági járdaépítés és járdafelújítás szabályai 

3. A lakossági járdaépítés és járdafelújítás általános feltételei 

 

4. § 

 

(1) A lakossági járdaépítés és járdafelújítás kizárólag Kiskunhalas Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) e célokra elkülönített költségvetési forrásainak 

függvényében, az integrált településfejlesztési stratégiájával és a mindenkor hatályos 

rendezési, szabályozási tervekkel összhangban lakossági kezdeményezés alapján 

szervezhető meg. 
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(2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat éves 

költségvetéséről szóló rendeletében dönt a lakossági járdaépítés és járdafelújítás pénzügyi 

támogatásáról. 

 

5. § 

 

(1) A lakossági járdaépítés és járdafelújítás szakmai irányítását a Közútkezelő térítésmentesen 

látja el. 

(2) A lakossági járdaépítéshez vagy járdafelújításhoz támogatás annak a kérelmezőnek adható, 

aki vállalja - e rendeletben szabott eljárásrend maradéktalan megtartása mellett - a 

járdaépítés vagy járdafelújítás határidőre történő megvalósítását. 

(3) A megépített vagy felújított járda műszaki előírásoknak való megfelelését és minőségét a 

Közútkezelő ellenőrzi és a támogatás kizárólag a megfelelően, a megjelölt határidőig 

megvalósult járda esetében kerülhet utólagosan kifizetésre. 

 

4. A lakossági járdaépítés és járdafelújítás műszaki feltételei  

 

6. § 

 

(1)  A kiépítendő és felújítandó járda a kiemelt területen csak a Főépítész által meghatározott 

felületi kialakítású lehet, a Főépítész a felületi kialakítás meghatározása során a csatlakozó 

járdaszakaszokhoz való igazodás alapján határozza meg a követelményeket. Kiemelt 

területen kívül a járda lehet térkő vagy beton szilárd burkolattal ellátott. 

(2)  A térkő burkolat esetében a járdaépítésnél és a járdafelújításnál az alábbi kivitelezési 

előírásoknak kell megfelelni: 

a) a megépítésre kerülő járda mindkét csatlakozásánál kizárólag a szomszédos járdák 

szintjében csatlakozhat, 

b) lépcső nem építhető ki, 

c) a járda 15 cm vastagságú sóderágy alapon 6 cm vastagságú térkőből készülhet, 

bevibrálva és zárszegéllyel ellátva, 

d) a csapadékvíz elvezetés a járdában kialakított rácsos folyókában vagy a járdaszint alatt 

beépített csövön keresztül lehetséges, 

e) a járda szélessége legalább 1,20 méter. 

(3) Az Önkormányzat a térkő szilárd burkolattal ellátott járda építéséhez vagy felújításához 

nyújtott támogatásának mértéke: 3500,- Ft/m
2
. 

(4)  A rendeletben meghatározott kiemelt területeken – műszaki megfontolásokra figyelemmel 

– kizárólag térkő burkolatú járda építhető és a már meglévő járda felújítása is térkő 

burkolattal történhet meg a kiemelt területeken külön meghatározottak szerint.  

(5)  A beton szilárd burkolat esetében a járdaépítésnél és járdafelújításnál az alábbi kivitelezési 

előírásoknak kell megfelelni: 

a) a megépítésre kerülő járda minkét csatlakozásánál kizárólag a szomszédos járdák 

szintjében csatlakozhat, 

b) lépcső nem építhető ki, 

c) a járda 12 cm vastagságú sóderágy alapon 12 cm vastagságú C-12 minőségű simított 

betonból készülhet, dilatációkkal, 

d) a csapadékvíz elvezetése a járdában kialakított rácsos folyókában vagy a járdaszint alatt 

beépített csövön keresztül lehetséges, 

e) a járda szélessége legalább 1,20 méter. 

(6) Az Önkormányzat a beton burkolattal ellátott járda építéséhez vagy járda felújításához 

nyújtott támogatásának mértéke: 3000,- Ft/m
2
. 
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(7) A kérelmező a járdaépítés vagy járdafelújítás során köteles megszüntetni az ereszcsatorna 

közterületre történő kivezetését vagy azt köteles a járdaépítés alkalmával a járdaszint alatt 

bevezetni a befogadóba. Kérelmező köteles a járdát úgy megépíteni, hogy a csapadékvíz 

befogadóba történő bevezetése megoldott legyen, az elkészült járdán a csapadékvíz ne 

álljon meg. 

(8) Amennyiben a lakossági járdaépítés során tört beton keletkezik – azaz a régi rossz 

minőségű járdát felbontják – úgy a törmeléket az Önkormányzat térítésmentesen 

elszállíthatja. Az elszállítás feltétele, hogy a konténerbe kizárólag tiszta betontörmelék 

kerülhet. Ellenkező esetben a kérelmezőnek ki kell fizetnie az elszállítás és elhelyezés 

költségét. 

(9) A megépítendő járda akadálymentes használhatóságát biztosítani kell. 

 

III. Fejezet 

A lakossági járdaépítés és járdafelújítás eljárási szabályai 

 

5. A lakossági járdaépítés és járdafelújítás iránti kérelem benyújtása 

 

7. § 

  

(1)  A lakossági járdaépítés és járdafelújítás kizárólag a Kiskunhalas Város Polgármesterének 

(a továbbiakban: Polgármester) címzett és a Közútkezelőnél személyesen vagy postai úton 

benyújtott kérelemmel kezdeményezhető. 

(2)  A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, 

b) a tervezett beruházás becsült összegét, 

c) építőanyag becsült szükségletét. 

d) a kivitelezés címét, helyrajzi adatait, 

e) az építendő vagy felújítandó járda hosszának megjelölését, 

f) a kivitelezés vállalt határidejét, 

g) a kérelem benyújtásának rövid indokolását, 

h) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a kivitelezéshez térkő vagy beton szilárd 

burkolatot használna, 

i) hozzájárulást arról, amennyiben az Önkormányzat hozzájárul és támogatja a járdaépítést 

vagy járdafelújítást, úgy a járda tulajdonjogát az Önkormányzat szerzi meg. 

j) kiemelt területen építendő járda esetén a főépítész nyilatkozatát. 

(3)  A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtható a járda egy meghatározott részének lakossági 

építésére vagy felújítására is. 

(4)  A kérelmet a Közútkezelő a beérkezést követően haladéktalanul áttekinti és a kérelmezővel 

előre egyeztetett időpontban a tervezett kivitelezés helyszínét személyesen megtekinti annak 

érdekében, hogy a járdaépítés vagy járdafelújítás indokolt-e, azaz a helyszínen nincs 

kiépített járda vagy a meglévő járda rossz minőségű, valamint a csapadékvíz-elvezetés 

módját meghatározza. 

(5)  A közútkezelő a (4) bekezdésben nevesített helyszíni megtekintés alkalmával 

fényképfelvételeket készít. 

(6)  A Közútkezelő egyeztetést folytat le a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 

vezetőjével – vagy az általa kijelölt személlyel – a kivitelezés indokoltságáról az alábbi 

szempontok szerint: 

a) a tervezett járda várható forgalma,  

b) a járdaépítés vagy felújítás becsült összege, 

c) a tervezett járda hossza, 

d) a tervezett kivitelezéssel érintettek száma, 
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e) városfejlesztési és városrendezési szempontok. 

(7)  Amennyiben olyan természeti eseményből fakadó körülmény áll elő, mely indokolttá teszi 

a lakossági járdaépítést vagy járdafelújítást – azonban a járda felületi minősége nem 

indokolná a kivitelezést – úgy erre az esetre is a lakossági járdaépítés és járdafelújítás 

szabályait kell alkalmazni. 

(8)  Nem kaphat az Önkormányzattól lakossági járdaépítésre vagy járdafelújításra támogatást 

az a kérelmező, aki: 

a) a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 3 évben lakossági 

járdaépítésre vagy járdafelújításra támogatást kapott, 

b) a járdát nem a rendeletben meghatározott műszaki feltételeknek megfelelően építette 

meg vagy újította fel, 

c) a csapadékvizet a közterületre vezeti ki, 

d) az Önkormányzattal szemben tartozása áll fenn. 

 

6. A lakossági járdaépítés és járdafelújítás engedélyezésének szabályai 

 

8. § 

 

(1) Amennyiben a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezető vagy az általa 

kijelölt személy és a Közútkezelő indokoltnak tartják a lakossági járdaépítést vagy 

járdafelújítást, úgy erről haladéktalanul a Közútkezelő írásban tájékoztatást küld a 

kérelmező részére és mellékletként csatolja a járdaépítéshez vagy járdafelújításhoz 

szükséges – erre a célra rendszeresített - kezelői hozzájárulást. 

(2) Amennyiben a lakossági járdaépítés vagy járdafelújítás indokolt és a kérelmező a 

rendeletben foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, úgy a járdaépítést vagy a 

járdafelújítást a Polgármester átruházott hatáskörben engedélyezi. 

(3) A lakossági járdaépítés vagy járdafelújítás kapcsán a Polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntése ellen a kérelmezőnek Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete – mint másodfokú szerv - részére lehet fellebbezést benyújtani a döntés 

kézhezvételéről számított 15 napon belül. 

(4) A kérelmező köteles a Kiskunhalasi Járási Hivatalban a járdaépítést vagy járdafelújítást 

bejelenteni, az Önkormányzat által kiadott kezelői hozzájárulás nem pótolja a fentiekben 

jelölt bejelentési kötelezettségét. Ennek megtörténtét a kérelmezőnek be kell jelentenie a 

Közútkezelőnek. 

(5)  A kérelmező a járda megépítését vagy felújítását követően - a számára már korábbiakban 

megküldött - kezelői hozzájárulást köteles a kivitelezéstől számított 10 napon belül a 

Közútkezelő részére személyesen vagy postai úton elküldeni. 

(6)  A Kezelői hozzájárulás tartalmazza a kivitelezésért felelős nyilatkozatát, miszerint a 

felelős kivitelező aláírásával tanúsítja, hogy a járdaépítést vagy a járdafelújítást a 

rendeletben meghatározott előírásoknak és követelményeknek megfelelően végezte el. 

 

9. § 

 

(1) A lakossági járdaépítést vagy járdafelújítást követően és a kezelői nyilatkozat beérkezése 

után a Közútkezelő a kérelmezővel előre egyeztetett időpontban a kivitelezés helyszínét 

személyesen megtekinti. A Közútkezelő a kivitelezés megtörténtéről a helyszínen 

fényképfelvételeket készít. 

(2) Amennyiben a Közútkezelő az (1) bekezdésben nevesített személyes megtekintés 

alkalmával megállapítja, hogy a lakossági járdaépítés vagy járdafelújítás a rendeletben 

meghatározott előírások és követelmények maradéktalan betartása mellett készült el, úgy az 
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erre rendszeresített, a kérelmező által benyújtott Bejelentés elnevezésű nyomtatvány 

idevonatkozó részét kitölti. 

(3) A Bejelentés nyomtatvány tartalmazza a Közútkezelő javaslatát arra nézve, hogy a 

kérelmező lakossági járdaépítés vagy járdafelújítás jogcímén jogosult-e az Önkormányzat 

által nyújtott támogatásra. 

 

7. A lakossági járdaépítéshez vagy járdafelújításhoz nyújtott támogatás elszámolásának 

szabályai 

 

10. § 

 

(1)  A lakossági járdaépítéshez vagy járdafelújításhoz az Önkormányzat által nyújtott 

támogatási összeg kifizetéséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály – a részére továbbított 

szükséges iratok alapján - haladéktalanul intézkedik. 

(2)  A számlában szereplő anyagok díjáról szóló tételek kizárólag a megépítendő vagy 

felújítandó járdával összefüggő költségekhez kapcsolódhatnak. 

(3)  A kérelmező részére az Önkormányzat által nyújtott támogatás összege bankszámlára 

történő utalással teljesíthető. 

 

IV. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni.” 

 

 

-----Napirendi pont----- 

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek 

és- ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az iskolákban a megelőző években is dolgoztak ezek a segítők. Véget ért az a 

közmunkaprogram, beindult egy új. Az új programhoz új megállapodást szükséges kötni, ehhez 

pedig kell a testület felhatalmazása. Erről szól ez a mostani előterjesztés. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1417   Száma: 18.03.29/14/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1417   Száma: 2018.03.29/14/0/A/KT 

 

91/2018. Kth. 

A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek és- ifjúságvédelmi 

segítők foglalkoztatása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat 

mellékleteként csatolt, az Intézményekkel megkötött a közfoglalkoztatási programhoz 

kapcsolódó „Együttműködési Megállapodást”. 

 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Rabb Nikolett igazgatási ügyintéző 

Büki Rita személyzeti ügyintéző 

dr. Rékasi Cecília jogi referens 

Vágó Ferencné Kiskőrösi Tankerületi Központ tankerületi igazgató, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 

2. 

Édes Árpád Kiskunhalasi Református Egyházközség vezetője, Hősök tere 2. 

Juhász György HTKT SZSZK vezetője, Nyúl u. 5-7. 

Pap Gyula Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Főigazgatója, Kazinczy u. 5. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017. 

évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez minden évben érkezik és menetrend szerint tárgyalja a képviselő-testület. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Volt igény a képviselő-testületi ülés előtt, hogy mindenféle kérdésekkel és hozzászólásokkal 

bombázzák szét az ülést, hogy 17:30-ra legyen vége az ülésnek, de ezt a kérést nem tudják 

kielégíteni, ezért csak ahhoz a napirendi ponthoz szól hozzá, amihez a szakmája alapján ért is 

egy kicsit. Minden évben eléjük kerül a beszámoló. Az intézményük már nem szerves része a 
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kistérségi ellátórendszernek, de valamennyi rálátásuk van még az ott folyó szakmai munkára. A 

beszámolót elolvasva tükröződik az ott folyó munka magas minősége. Itt szeretné mindenki előtt 

megköszönni az ott dolgozók és az intézmény vezetésének ezt a magas szintű szakmai munkát 

elismerve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ő is csak csatlakozni tud Képviselő úrhoz. Köszönettel tartoznak minden egyes 

alkalmazottjának a szociális szolgáltató központnak. Itt meg is szokták köszönni minden évben, 

amikor a Szociális Munka Napján az ünnepség keretében összehívják őket. Ez idén sem fog 

elmaradni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1418   Száma: 18.03.29/15/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1418   Száma: 2018.03.29/15/0/A/KT 

 

92/2018. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető Nyúl u. 5-7. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás szennyvízkezelési 

fejlesztése” tárgyú 239/2017. (VIII.16.) határozat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter  városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Annyit pontosítást szeretne megejteni a határozati javaslat 2.pontjában, hogy az összes költség 

10 %-a erejéig kell biztosítani az önrész mértékét, itt elírás történt. Tehát nem 15 %-ot kell 

melléraknia az önkormányzatnak, hanem csak 10 %-ot. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezzel a módosítással együtt tárgyalják tovább az előterjesztést. Ezt az előterjesztést párszor 
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már megtárgyalták, csak mindig nőtt a létszám, akik érintettek benne, amiről azt gondolja, hogy 

jó. Reméli, hogy most is elfogadják.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1419   Száma: 18.03.29/16/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 
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1419   Száma: 2018.03.29/16/0/A/KT 

 

93/2018. Kth. 

”Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás szennyvízkezelési fejlesztése” 

tárgyú 239/2017. (VIII.16.) határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata újból pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.4.-17 

kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére „Külterületi lakosság életminőségének javítása 

Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 50 millió forint tervezett támogatási összegig, a következő 

megvalósítási helyszínekre, melyek nyertesség esetén a fejlesztés megvalósítási helyszínei 

lesznek: 

- Alsószállás puszta, hrsz.: 1087/6 

- Alsószállás puszta, hrsz.: 1046/37 

- Felsőöregszőlők, hrsz.: 42443/1 

- Rekettye puszta, hrsz.: 420/4 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40183 

- Felsőszállás puszta, hrsz.: 734/3 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40364 

- Felsőszállás puszta, hrsz.: 704/28 

- Inoka-Kistelek puszta, hrsz.: 190/40 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40206 

- Alsószállás puszta, hrsz.: 1082/4 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét a projekt összes 

költségének 10%-a erejéig biztosítja, a 2018. évi költségvetés terhére. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatban résztvevő 

külterületi lakosokkal Együttműködési megállapodást kössön, a támogatási kérelem 

benyújtására, nyertesség esetén a későbbi megvalósításra, az ezekhez szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 

4.) A Képviselő-testület a fentiek alapján módosítja a 239/2017. számú határozatát. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

-----Napirendi pont----- 

17 
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17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felújítási keret felosztása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megvárták, hogy az intézményeik, cégeik jelezzék feléjük a felújítási keretre az igényüket. 

Nyilván többet jeleztek, mint amennyire volt lehetőségük. Igyekeztek olyan felosztási javaslattal 

élni, ami mindenhova juttat valamekkora forrást.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián  képviselő: 

 

A Vállalkozók Klubja leválasztás, felújítás, önálló energetikai rendszerekre 10 millió Ft 

pontosan mit takar?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az igény, amit a Városgazda Zrt. benyújtott hozzájuk, az úgy szólt, hogy 8,5 millió Ft a mozi 

fűtésének a korszerűsítésére és felújítására. 1,5 millió Ft-ot kértek a Vállalkozók Klubja 

leválasztására és az ottani fűtés korszerűsítésére. Illetve volt egy harmadik tétel is. A régi posta. 

Ebből már nem látszik, mert a mostaniban nem látszik mekkorák voltak az eredeti igények. 1,5 

millió Ft a régi postaépület vakolatjavítása, oda az önrész és a tervek megvalósítása. Itt volt 

még egy nagyobb összeg a Vállalkozók Klubjára. Ők azzal a javaslattal éltek, hogy a mozi 

fűtéskorszerűsítése nem igazán tűr halasztást, mert amikor téli időszak van, állandóan kapják a 

telefonokat, hogy menjen. Ők 10 millió Ft-ot javasoltak. Amire jut, arra fogja tudni fordítani az 

ügyvezető úr. Priorizáltan a mozi problémáinak a megoldását kérte tőle. Ilyen mértékben egyik 

mellékletben szereplő cégnél, vagy intézménynél sem vettek ki sorokat, hanem ami összeget oda 

tudtak csoportosítani, azt tulajdonképpen az intézményvezetők saját maguk fogják tudni 

elosztani úgy, hogy a maguk által priorizált feladatot veszik előre, s azt fogják kezelni. Ők nem 

határozták meg a feladatot, hanem az összegeket próbálták meg úgy felosztani, hogy rendben 

legyen.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Váradi Krisztián  képviselő: 

 

Ez egy olyan hozzászólás, hogy megerősítse a választ, amit kapott. Kicsit érthetetlen volt a 

megfogalmazás. Tehát nem a Vállalkozók Klubját választják le, hanem a fűtést választják le. Ez 

nem volt tiszta. A mozi a fő célja ennek a felújításnak, nem pedig a Vállalkozók Klubja. Szét lesz 

választva és a mozi fűtése önálló rendszer, azt újítják fel.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyi kiegészítéssel, hogy a Vállalkozók Klubja fűtését nem a moziéról választják le, hanem a 
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hotelről választják le. Nyilvánvalóan ezek külön fogyasztók. A kérdéses dolgokat tisztázták. 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a felújítási keret felosztásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1420   Száma: 18.03.29/17/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1420   Száma: 2018.03.29/17/0/A/KT 

 

94/2018. Kth. 

Felújítási keret felosztása 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés tartalékában szereplő 

„Fenntartott intézmények felújítási kerete” előirányzatból 17,5 millió forint felszabadításával 

a mellékletben szereplő táblázat szerinti célokra egyetért. 

 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

érintett intézményvezetők 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Csetényi park területén telekhatár rendezés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez az új verzióban kiegészült egy új melléklettel. A Csetényi parki fejlesztésükhöz szükséges 

ennek a telekhatárnak a rendezése egyébiránt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1421   Száma: 18.03.29/18/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1421   Száma: 2018.03.29/18/0/A/KT 

 

95/2018. Kth. 

Csetényi park területén telekhatár rendezés 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas, 

belterület 2264/7, 2309/2, 2312, 2358/4, 2358/5, 2358/6, 2406, 2432, 2437, 2438 és 2400 hrsz 

alatti ingatlanokat érintő telekhatár rendezéshez a Prizma Geodézia Fm. Bt. által készített 

16/106/2018 számú, 15/2018. munkaszámú, 2018. március 13-án záradékolt változási vázrajz 

alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és 

ingatlan-nyilvántartási eljárások lebonyolítására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Vagyonkataszteri nyilvántartás 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Belterületbe vonás kezdeményezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A Dong-ér völgyi út tervezése során kell egy kis módosítást kezdeményezniük a Jókai út melletti 

területekben. Ezért szükséges a belterületbe vonás kezdeményezése. Azt gondolja, hogy ez egy 

jó kezdeményezés és támogatható.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nem lát térképet. Melyik terület ez pontosan? Meg is kapta közben a választ, köszöni szépen. 

 

-----Hozzászólások----- 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1422   Száma: 18.03.29/19/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1422   Száma: 2018.03.29/19/0/A/KT 

 

96/2018. Kth. 

Belterületbe vonás kezdeményezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Prizma Geodézia Fm. Bt. által 

készített változási vázrajz alapján belterületbe kívánja vonni a 42071/3 hrsz alatti területből 

leválasztott területrészt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és 

ingatlan-nyilvántartási eljárások lebonyolítására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Településfejlesztési döntés napelemes erőmű létesítése kapcsán szükséges 

településrendezési eszközök módosításáról, környezeti vizsgálatról, döntési jog átruházásáról 

és telekalakítási engedély átvezetéséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezt az előterjesztést nem tárgyalták bizottságok, egy rövid összefoglalót szeretne kérni hozzá, 

hogy mindenki értse miről is van szó. 

 

Tóth Péter  városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Járt már a képviselő-testület előtt ez a téma, amikor az MVM Hungarowind Kft. beruházási 

szándékkal jelentkezett önkormányzatuknál, mely szerint egy földre telepített napelemes 

kiserőművet szeretett volna létesíteni. Ehhez kérte az önkormányzat támogatását egyrészt, 

másrészt pedig, hogy adjanak bérbe nekik egy erre alkalmas területet. Erről a bérbeadásról 

korábban már döntött a képviselő-testület, meg is született a bérleti szerződés és ehhez 

kapcsolódóan egy együttműködési megállapodás a beruházó céggel. A folyamat ezután 

beindult és a megszerezték a beruházók az engedélyeket. Az engedélyeztetést megelőzően a 

bérbe adott területet önálló helyrajzi számú ingatlanná kellett alakítaniuk. Ez benne szerepelt 

az együttműködési megállapodásban.  

Az előterjesztés 3. és 4.pontja arról szól, hogy ez a telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásban 

átvezetésre kerülhessen. A határozati javaslat 1. és 2.pontja arra irányul, hogy a naperőmű 

területét a rendezési tervben egy különleges, erre speciálisan kialakított övezeti besorolással 

lássák el. Ehhez le kell folytatni egy olyan egyszerűsített eljárást, amit a képviselő-testület ezzel 

a döntésével tud megindítani. Gyakorlatilag ez egy adminisztratív lépésnek tekinthető azért, 

hogy a naperőmű olyan övezetben álljon, ahol annak egyébként állnia kell. Ez magát a 

beruházás beindítását nem akadályozza, hiszen az engedélyeket megkapta a beruházó cég. Az 

állami főépítész hívta fel erre a figyelmüket, hogy rendezzék ezt a kérdést megfelelően.  

A határozati javaslat 5.pontja arra vonatkozik, hogy a már említett bérleti szerződés és 

együttműködési megállapodás, ami az egész beruházás kezdeti fázisában született, amikor még 

nem lehetett tudni azt, hogy milyen előkészítési költségek merülnek fel a tekintetben, hogy ez a 

naperőmű engedélyeztetés megtörténhessen, valamint a terület kialakulhasson. Ez mostanra 

végleges lett, hogy milyen tényezőket, milyen tevékenységeket kellett az önkormányzatuknak 

megtennie ennek érdekében. Ezek költségeit a beruházó cég az önkormányzat részére az első 

bérleti díj összegében meg fogja téríteni. Mivel a most hatályos bérleti szerződés ezt a 

költségmegtérítést pontosan még nem tudta tartalmazni, hiszen akkor még nem voltak ismertek, 

most viszont ismertté váltak, ezért a beruházó cég kezdeményezte ennek a bérleti szerződésnek 

az ilyen irányú módosítását. Most már, hogy tényadatok állnak rendelkezésükre, azt kérték, 

hogy ezt a tényszerű összeget emeljék be a bérleti szerződésbe, hogy ez alapján tudják ezt 

önkormányzatuk számára megtéríteni. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1423   Száma: 18.03.29/20/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1423   Száma: 2018.03.29/20/0/A/KT 
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97/2018. Kth. 

Településfejlesztési döntés napelemes erőmű létesítése kapcsán szükséges településrendezési 

eszközök módosításáról, környezeti vizsgálatról, döntési jog átruházásáról és telekalakítási 

engedély átvezetéséről 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását az 3270/22 (telekalakítás 

után 3270/23) hrsz.-ú ingatlanra az MVM Hungarowind Kft. által megvalósítandó naperőmű 

tervezett területére vonatkozóan, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településrendezési 

eszközök módosításáról a tervező Új-Lépték Bt.-vel és a beruházóval szerződést kössön, a 

módosítási eljárás lefolytatását kezdeményezze és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

2. A Képviselő-testület a módosítás kapcsán az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 

nem tartja szükségesnek. 

 

3. A Településrendezési eszközök 1. pont szerinti módosításának véleményezési eljárása során 

átruházza a döntési jogot a polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények elfogadásáról 

vagy el nem fogadásáról. 

 

4. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a 3270/22 hrsz.-ú ingatlannak a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Földhivatali Osztályának 

Kiskunhalason, 2018. március 02-án kelt, 800.024/12/2018. számú határozatával 

engedélyezett megosztása az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az MVM Hungarowind Kft.-vel 

2017. április 27-én kelt Bérleti szerződést módosítsa oly módon, hogy abban a bérleti díj 

valamennyi tétele pontos összeggel szereplejen, valamint felhatalmazza arra, hogy a 2017. 

július 11-én kelt Együttműködési megállapodást megszüntesse. 

 

 

Határidő: 2018.április 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Vagyonkataszteri nyilvántartás 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Batthyány utcai védett fasor gallyazása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A tavalyi évben volt az, amikor ennek a fasornak a gallyazása során a démászosok kicsit 

buzgóbbak voltak annál, mint kellett volna. Ennek az állapotnak a kiigazítása miatt írt nekik a 

főkertész levelet és kérte, hogy a fasorhoz módosító jelleggel hozzá tudjanak nyúlni és rendezni 

tudják a múltkori gallyazás kérdéskörét is, rendbe tudják tenni a fasort. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1424   Száma: 18.03.29/21/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 14:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1424   Száma: 2018.03.29/21/0/A/KT 

 

98/2018. Kth. 

Batthyány utcai védett fasor gallyazása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Batthyány utcában lévő, 

védett, közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor gallyazását, egyetért annak 

szükségességével, azzal a kikötéssel, hogy a fasor gallyazását a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott hozzájárulás szerint kell elvégezni, amely a 

jogszabályokon alapuló, a jelen gallyazáshoz kapcsolódó olyan előírásokat és korlátozásokat 

tartalmaz, amelyek biztosítják a védett egyedek szakszerű gallyazását, valamint azok hosszú 

távú fennmaradását. 

 

 

Határidő: 2018.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Molnár Ferenc vezérigazgató, Halasi Városgazda Zrt.,Bem u. 1.fsz.15. 

Lucskai Levente főkertész, Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1.fsz.15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

-----Napirendi pont----- 

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskőrösi Tankerületi Központ és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

fenntartásában lévő kiskunhalasi intézmények 2018. évi átszervezésének véleményezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Juhász Gábor  közművelődési referens: 

 

Itt jogszabályi kötelezettség miatt kerül a testület elé ez az előterjesztés, ugyanis szakmai 

átszervezés kapcsán ki kell kérniük a vagyonkezelésben lévő ingatlantulajdonos önkormányzat 

véleményét. Itt főleg SNI-s gyermekek legszélesebb nevelése, oktatása kapcsán lévő feltételek 

megteremtése történik a Kiskőrösi Tankerületi Központ részéről, illetve a Szakképzési Centrum 

új szakmacsoportot szeretne bevezetni. A mellékletbe beletették ennek a részletes ismertetőjét.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon örül ennek az előterjesztésnek. Csak hogy mindenki értse, arról szól az előterjesztés, 

hogy nagyrészt az iskoláikban javítják a fogyatékossággal élő tanulóik tanulási feltételeit és 

lehetővé teszik azt, hogy minden fogyatékossággal élő tanuló a lakóhelyéhez leközelebbi 

iskolában tudja teljesíteni a tankötelezettségét. Ez nagyon örömteli számukra, hogy eljuthatnak 

2018-ban odáig, hogy minden iskolájuk alkalmas lesz arra, hogy fogyatékos gyerekeket 

taníthassanak benne.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1425   Száma: 18.03.29/22/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 15:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1425   Száma: 2018.03.29/22/0/A/KT 

 

99/2018. Kth. 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő 

kiskunhalasi intézmények 2018. évi átszervezésének véleményezése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Fazekas Mihály 

Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1. OM azonosító: 027804) 
jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés 

alapján. 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Felsővárosi 

Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. OM azonosító: 027805) 
jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés 

alapján. 

 

3. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Kertvárosi 

Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Nyírfa utca 23. OM azonosító: 027807) jelenleg 

hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés alapján. 

 

4. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Általános Iskola 

(6400, Kiskunhalas, Köztársaság u. 17., OM azonosító: 038456) jelenleg hatályos 
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szakmai alapdokumentumának mindhárom módosítási javaslatát a leírt átszervezés 

alapján. 

 

5. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Bernáth Lajos Kollégium (6400, 

Kiskunhalas, Bajza u. 1/A., OM azonosító: 037953) jelenleg hatályos szakmai 

alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés alapján. 

 

6. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Bibó István 

Gimnázium (6400, Kiskunhalas, Szász Károly u. 21., OM azonosító: 027951) 
jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés 

alapján. 

 

7. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6400 Kiskunhalas, 

Kossuth u. 23.; OM azonosító 203042) jelenleg hatályos szakmai 

alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés alapján. 

 

8. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma (6400 Kiskunhalas, 

Kazinczy u. 5.; OM azonosító 203042) jelenleg hatályos szakmai 

alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés alapján. 

 

 

Határidő: 2018.március 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója, Kazinczy u. 5. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Óvodák működési körzetének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Juhász Gábor  közművelődési referens: 

 

Az elmúlt hónapban már járt a testület előtt ez az előterjesztés. Technikai javítás történt, az Ady 

Endre utcai körzetből kimaradt a Bornemissza utca. Ennek a pótlása történik.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1426   Száma: 18.03.29/23/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 15:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1426   Száma: 2018.03.29/23/0/A/KT 
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100/2018. Kth. 

Óvodák működési körzetének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő 

óvodaigazgatóságokhoz tartozó telephelyóvodák működési (felvételi) körzetéről szóló 

76/2018. Kth. számú határozata 1. számú mellékletét kiegészíti azzal, hogy a Bornemissza 

Gergely utca az Ady Endre Utcai Óvoda körzetéhez kerül. 

 

Határidő: 2018.március 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára igazgató, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

Barnáné Szabó Mikor Márta igazgató, Kiskunhalasi Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

Szeriné Ferencsik Yvette igazgató, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Kuruc vitézek tere 

17. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Pedagógus Továbbképzési Programok értékelése és tervezése a 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a Százszorszép 

Óvodák intézményekben 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Juhász Gábor  közművelődési referens: 

 

Szintén jogszabályi kötelezettség miatt került a testület elé ez az előterjesztés is. Egy-egy 

továbbképzési ciklus végeztével az intézményvezetők értékelik az elmúlt időszak megtörténtét, 

hatékonyságát, illetve megtervezik a következő időszak továbbképzéseit. Ezért került most a 

testület elé.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1427   Száma: 18.03.29/24/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1427   Száma: 2018.03.29/24/0/A/KT 

 

101/2018. Kth. 

Pedagógus Továbbképzési Programok értékelése és tervezése a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a Százszorszép Óvodák intézményekben 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák és a Százszorszép 

Óvodák 2013-2018. közötti időszak továbbképzési programjának értékelését és a 2018-2023. 

közötti időszak továbbképzési programjait. 

 

 

Határidő: 2018.március 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára igazgató, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

Barnáné Szabó Mikor Márta igazgató, Kiskunhalasi Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

Szeriné Ferencsik Yvette igazgató, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Kuruc vitézek tere 

17. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi adóztatásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy a számok és az adatok jól kiolvashatók és összehasonlíthatóak az előző 

évekhez képest. Eléggé beszédes a beszámoló. Azt gondolja, hogy aki átolvasta, az érti, hogy mi 

is található benne, hogyan jönnek ki az adott számok, mi történt a tavalyi évben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Kicsit sajnálja, hogy nincs itt Tapodi képviselő úr, mert vele szoktak a helyi adóztatásról, nem 

mondja, hogy szakmai vitát, mert egyikük sem adószakértő, eldiskurálni. Készülve a mai 

testületi ülésre Polgármester úr ráparancsolt, hogy feltétlen készüljön fel erre a mai napra. 

Nem is sokat aludt az éjszaka, mert a számokat elemezte folyamatosan.  

Két dolgot emelne ki, amiről azt gondolja, hogy talán örvendetesnek mondható. Minden 

településnek az erejét az mutatja, hogy milyenek a vállalkozói adózási lehetőségei. Itt ami talán 



72 
 

kiemelhető, hogy adózók száma, azok akik vállalkozást tartanak fenn, 2014.óta minden évben 

50-100 fővel nőtt. 2014-ben még 1938 iparűzési adózójuk volt. Ez a tavalyi évben 2131 volt 

már. A másik fontos adat, amit szeretne kiemelni, hogy az iparűzési adó a tavalyi évben úgy 

tudott emelkedni 50 millió Ft-tal, hogy emlékezhetnek rá, csökkentették 5 %-kal. 2 %-ról 1,9 

5-ra a mértékét. Azt hiszi, hogy ez is egy pozitív folyamat. Azt gondolja, hogy a helyi 

vállalkozások szépen fejlődnek, gyarapodnak. Örül neki, hogy többen használják ki a pályázati 

lehetőségeket. Sajnos nem tudott bent lenni Képviselő úr beszámolójánál, de nekik közösen egy 

régi rákfenéjük az, hogy a környékbeli, hasonló méretű települések vállalkozásai sokkal többet 

pályáznak gazdaságfejlesztési projekteken. Valamiért ez Halason nehezen indult be az előző 

uniós ciklusban. Most már azt lehet látni, hogy ehhez is egyre többen csatlakoznak. Ha csak a 

heti példát emelik ki, volt a napelempark átadás egy sertéstelepen, ami nem túl gyakori. Az is 

azt mutatja, hogy ennek a térségnek komoly lehetőségei vannak a mezőgazdaságban. Nem akar 

ennyire elkanyarodni. Azt gondolja, hogy van fejlődés. Szerinte jól döntöttek, amikor adót 

csökkentettek, hiszen ennek egy pozitív üzenete volt. Bízik benne, hogy az országos trendekhez 

hasonlóan a kiskunhalasi vállalkozások is tovább tudnak erősödni. Azért fontos szerinte az 

iparűzési adóról beszélni, mert a politikai, vagy gyakran a lakossággal történő vitákban mindig 

a kommunális adóra lyukadnak ki. Láthatják, hogy ez az összadóbevételeiknek egy nagyon kis 

százalékát teszi csak ki.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy minden adóbevételük, amit beterveztek a tavalyi évben, annak a mértéknek 

megfelelően, leginkább ezt felülütve be is tudott érkezni. Tulajdonképpen elégedettek 

lehetnének, de soha nem szabad elégedettnek lenni, dolgozni kell azon, hogy még tovább 

tudjanak menni és fejlődni, fejleszteni a helyi gazdaságot. Erről is szól majd az ipari park 

fejlesztésük és remélik, hogy ezek is miharabb betelepülnek és tovább fogják tudni gyarapítani 

a városukat.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1428   Száma: 18.03.29/25/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1428   Száma: 2018.03.29/25/0/A/KT 

 

102/2018. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi adóztatásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2017. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2018.március 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fődi Gabriella adócsoport vezetője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit tenne hozzá, hogy nagyon régóta szeretnék a fürdő fejlesztésével kapcsolatban 
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pályázatok megvalósítani és különböző nagyívű fejlesztéseket a fürdő területén megvalósítani. 

Ennek rendre az az akadálya alakul ki, nemcsak a nagyobb projektek esetében, hanem már a 

kisebb, akár már a kültéri termálmedenence cseréje a legutóbbi alkalommal ilyen volt, hogy 

építési engedély köteles volt. Amiatt, hogy túl sok tulajdonosa van ennek az ingatlannak, s olyan 

tulajdonosok is vannak benne, akik ebben az időszakban nem támogatták ezeket a fejlesztéseket, 

így nagyon nehéz dolga volt az önkormányzatnak, amikor a fürdő fejlesztésén gondolkodott, s 

olyan dolgokat akart megvalósítani, amelyek építési engedélyhez kötöttek voltak. Kellettek a 

tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatai. Ennek a helyzetnek a feloldása tulajdonképpen egy 

jó irányba oldható meg. Ha ezek a tulajdonrészek, amelyek most magántulajdonban vannak, a 

jelenlegi pillanatban, valamilyen formában közösségi tulajdonba kerülnek át. Azért fogalmaz 

úgy, hogy közösségi tulajdonba, mert nem feltétlenül és csak kizárólag az önkormányzatukra 

gondol ilyenkor, hanem ebben az olvasatban benne van az is, hogy az önkormányzat cégei is 

lehetnek tulajdonosok –gondol itt konkrétan a Halasthermál Kft.-re-, illetve a Magyar Állam, 

mint közösségi tulajdonos, aki egyébként ennek a területnek jelen pillanatban is tulajdonosa.  

Az a megoldási javaslat vázolódott fel, hogy a mostani idegen, vagy magántulajdonosok 

kivásárlására az önkormányzat és a Magyar Állam fogna össze és közösen próbálnák meg 

ezeket a tulajdoni hányadokat megszerezni. Erre hajlik a jelenlegi tulajdonos. Ehhez kell egy 

felhatalmazás, hogy ezeket a szerződéseket elő tudják készíteni, a költségvetésben a megfelelő 

összeget el tudják különíteni. Mindenképpen szükséges a képviselő-testület jóváhagyó döntése a 

további döntések megtételére. Nem jelenti azt ez a felhatalmazás egyébként, amire most kéri a 

képviselőket, hogy innentől kezdve az adásvételre és a tulajdonszerzésre abszolút 

felhatalmazzák. Csupán arról szól, hogy a szerződések előkészíthetőek legyenek, a költségvetés 

abba az állapotba hozható, hogy az adásvételi szerződés aláírható legyen. Tehát az előkészítő 

munkára kér most felhatalmazást ezzel a mostani előterjesztéssel. Reményei szerint az idei 

évben, ha ezt a szerződést meg tudják kötni és az önkormányzat meg tudjak vásárolni a rá eső 

tulajdonrészt, amennyiben az állam is vásárol, akkor az idei évben akár tudnak már komolyabb 

fejlesztéseket is megvalósítani. Ha úgy alakul, hogy a Magyar Állam mégsem kíván élni ezzel a 

lehetőséggel, hogy vásárol, akkor pedig egy opciót kötnének ki az önkormányzatnak már a 

mostani adásvételben, hogy a maradék tulajdoni hányadot megvásárolhassák. Ha addig el 

tudnának kezdeni fejleszteni, akkor ahhoz járuljon hozzá a tulajdonos.  

Ezzel a gondolatkörrel próbálnák meg feloldani a helyzetet. Azt gondolja, hogy még lehetnek 

ebben csavarok. Gondol itt arra, hogy egy-két ingatlan, ami most önkormányzati tulajdonban 

van, értékbecsült áron csereként hozzácsapódhat ehhez az ügylethez. Alapvetően az érték benne 

van, s meghatározásra került. Azt gondolja, hogy ez az irányelv, ezzel kell most nekik 

megbarátkozni. Azt gondolja, ha ezt elfogadják, akkor tudják rendezni ezt a régóta esedékes 

hátralékukat a város felé. Körülbelül ennyi felvezetőt gondolt.  

Szerinte nagyjából, amit el tud mondani az ügyről, az most itt tart. Egy dolgot nem mondott el, 

de ennek nem biztos, hogy van nagy relevanciája a mostani állapotot tekintve. Jelenleg is 

bírósági eljárás van folyamatban a tulajdoni hányadok leválasztása, vagy hányada 

tekintetében. Ez az ügy is okafogyottá válna, ha sikerülne megállapodniuk és pontot tenni ennek 

az ügynek a végére. Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy tárgyalják meg ezt a kérdést. Azért 

ilyen hirtelen, mert az események így a napokban zajlottak. Azt szeretné, ha már ott tartanának, 

hogy itt van hajlandóság arra, hogy feloldják ezt a kérdéskört, akkor nem szeretné elhúzni. 

Szeretné, ha minél gyorsabban el tudnának jutni ennek a folyamatnak a végére.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Két kérdés merült fel benne. A 135 millió Ft-os hányad az az ominózus rész, amit már legalább 

tíz éve nem bírnak megvenni a bejáratnál a sarkon? Az merült fel benne, bár itt már a pénz nem 
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számít a strand rendbetételénél, hogy a 4,5%-os hányad 15 millió Ft-os vételára és a 23 % 135 

millió Ft-os vételára között igen nagy különbség van. Jócskán fel van árazva a 4,5 %. Mondja 

mégegyszer, szerint a pénz már nem számít, csak legyen másik tulajdonban a strand.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit tud elmondani Képviselő úrnak, hogy készült egy értékbecslés a strand területéről akkor, 

amikor 2015-ben a TKKI (ld. Türr István Képző- és Kutató Központ) felújított a területen. A 

volt vízmű székházat akkor felújították. Ennek az értékbecslésnek az alapján került 

meghatározásra az ár. Osztatlan közös tulajdonról beszélnek, elvileg bele kell, hogy értsék a 

négyemeletes épület a legfelső szintjét is, s a leghátsó sarkát is a teleknek. Az alapján egyébként 

ez az ár kijön, s azzal ez összhangban van. Azért is nem vitatkozott akkor, amikor ez 

meghatározásra került, mert tulajdonképpen ezzel azt mondják, hogy az az értékbecslés nem 

arra készült, hogy ez a megállapodás megszülessen. Arra készült, hogy egyáltalán lássák, ott 

mekkora értékek és hogyan vannak. Azt gondolja, hogy persze rengeteg pénzről van szó és ő 

sem szívesen költ rá, mert gyakorlatilag utakat építhetnének belőle és lenne egy csomó más 

feladat, amire az mondanák, hogy meg lehetne oldani. Ez egy kitörési pontja a városnak és ha 

itt most rendezett állapotokat tudnak teremteni, akkor azt gondolja, hogy valóban a jövőt építik. 

Ha látható volt az előbb, az adóztatási beszámolóból, hogy 300 %-ra nőtt a turisztikai 

árbevétele az önkormányzatnak, ha ezt a léptéket tudják tartani, akkor lehet, hogy az utak 

javítására is lesz forrás. Azt gondolja, hogy nem kidobott erőfeszítés az, ha ezt a kérdést 

rendezik. Ilyen értelemben ezek osztatlan közös tulajdonú hányadok, amelyek rendezni fognak 

megfelelően, ahogy az előterjesztésben is szerepel. Ennyit tud róla elmondani. Ahogy említette 

Képviselő úr, a bejárat melletti büféépület is visszakerülne az önkormányzat kezelésébe. A 

BÁCSFA tulajdon nem volt kifejezetten kiragadva a területből, vagy a terület használatából. A 

teljes 3,6 hektár rendezett közösségi tulajdonba tud kerülni, ha végig tudják vinni ezt a 

folyamatot.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ahogy az előterjesztésben is szerepel, elkészült a Csipke Gyógykomplexum Stratégia építészeti 

tanulmányterv, ami azt hivatott megmutatni, hogy a kiskunhalasi fürdőfejlesztés egyáltalán 

indokolt-e. Ha igen, akkor milyen irányba érdemes elindulni. Szóba került az, hogy ezt már itt a 

mai képviselő-testületi ülésen közösen megtekintsük. Aztán az a döntés született, hogy a kissé 

vérzivataros politikai időszakban lehet, hogy inkább ettől tekintsenek el és egy nyugodtabb 

időszakban nézzék meg. Ha ezt megnézik, akkor csak egy fontos elemet emelne ki. Egy hatalmas 

nagy fejlesztési terület áll rendelkezésre, ha a Csetényi parkot, illetve a mostani fürdő és a 

Csetényi park közötti területet is beleszámítják, ami ugye önkormányzati tulajdonban van. 

Vizkeleti képviselő úrral egyet tud abban érteni, bár nem biztos, hogy úgy fogalmazna, hogy a 

pénz nem számít, hanem inkább azt mondaná, hogy érdemes ezt az ügyet egyszer és 

mindenkorra lezárni. Úgy érdemes ezt lezárni, hogy nyílt lapokkal játszanak. Talán a mai 

előterjesztésben ezt tekinti a legfontosabbnak, hogy ahogy anno ilyen mindenféle felszámolások 

környékén maffiamódszerekkel eltüntették ezt a tulajdonjogot, úgy ők nyílt lapokkal, őszintén, 

egyenesen visszaszerzik ezt az önkormányzatnak. Néhány jogászt és Polgármester urat 

leszámítva még nem látott élő embert, aki az akkori dolgokat átlátná, emiatt külön nagy tisztelet 

Polgármester úrnak. Azt hiszi, hogy ő, aki imád a múltban vájkálni, azt mondja, tényleg ezt 

most már felejtsék el, mert ez a halasi fürdő így soha nem fog fejlődni. Tényleg akárhányszor a 

kormányzattal tárgyaltak és látják a tanuszoda és egyéb fürdőfejlesztéseket, a legkomolyabb 

kritérium az, hogy rendezett tulajdoni viszonyoknak kell lennie. Amíg ezt nem tudják 
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produkálni, addig csak beszélni tudnak fürdőfejlesztésről. Látszik az, hogy bár próbálkoztak 

becsülettel a bíróságon is, egyéb módon is, de ezt a területet nem lehet másként megszerezni, 

csak így, ha őszintén és egyenesen odaállnak és megveszik ezt a tulajdonostól. Ő is arra kéri 

képviselőtársait, hogy hatalmazzák fel a polgármester, hogy ezt a tárgyalást lefolytathassa. 

Függetlenül attól, hogy azt hiszi, ezen felhatalmazás nélkül is ezt megtehetné. Nyilván ez egy 

kisváros, itt hamar híre megy a dolgoknak. Ez így korrekt, ha erről tud mindenki. Van a 

polgármesternek egy mandátuma, tudja azt mindenki, hogy ez a tárgyalás zajlik. Nagyon bízik 

benne, hogy ez a pozitív folyamat, ami itt a napokban elindult, egy megegyezést fog 

eredményezni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1429   Száma: 18.03.29/26/0/A/KT 

Ideje: 2018 március 29 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1429   Száma: 2018.03.29/26/0/A/KT 

 

103/2018. Kth. 

Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forrást kíván biztosítani a 2524/6 

hrsz alatti ingatlan 45/10 000-ed tulajdoni hányadának legfeljebb nettó 15 millió Ft vételárért 

és 2321/10 000-ed tulajdoni hányadának legfeljebb nettó 135 millió Ft vételárért történő 

közösségi tulajdonba vonásához. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az 

adásvétel részleteit dolgozza ki.  

 

 

Határidő: 2018.május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Tapodi Attila képviselő volt a legutóbbi alkalommal, aki jelentkezett interpellációval. Ő most 

nincs körükben, így a következő alkalommal fog neki válaszolni.  

Ma is jelentkezett Képviselő úr interpellációra, de nem tudott eljönni, így írásban fog válaszolni 

a következő testületi ülésen. 

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Négy ügyben interpellálna. Az első a szokásos játszótér felújítás, karbantartás. A télen 
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elhasználódtak, tavasszal mindig szokott szólni, hogy a játszótereket a Halasi Városgazda Zrt. 

járja körbe és a szükséges javításokat, homokcserét végezze el.  

 

Nagyon sokan megkeresték a következő ügyben. A kórház hátsó bejáratánál, a Magyar utca 

felőli járda az óvoda mellett és a bejárat mellett borzalmas állapotban van. Most már nemcsak 

babakocsival lehetetlen végigmenni rajta, hanem az idősek panaszkodnak, hogy lassan gyalog 

is veszélyes rajta végighaladni. Mindenképpen indokolt lenne ennek a járdaszakasznak a nagy 

forgalom miatt a javítása, felújítása, cseréje.  

 

A szemétszállításról nagyon sokszor interpellált már. Ez a harmadik ügy. A Széchenyi utcán 

lévő nagy társasház, a Kárpát-Széchenyi utca sarkán lévő társasház mögött van egy 

szeméttároló sziget, pár konténer, ahol folyamatosan borzalmas állapotok vannak. Valamelyik 

nap járt arra, úszik a szemétben az egész konténer környéke. Nem is ezzel van az igazán nagy 

gond, ez is gond, hanem tíz méterre egy játszótér van ezektől a szemetes kukáktól, s a szél 

befújta a játszótérre a szemetet. Azt gondolja, hogy ez már kimondottan nagy probléma. 

Mindenképpen valami megoldást kellene keresni ezeknek a konténereknek az ügyére. 

Mégegyszer elmondja, szerinte nem megoldás az, hogyha egy-két kiváltságot élvező körzetben 

bekerítik a konténereket, kukákat és az összes többiben pedig nem tesznek semmit és fújja a 

szemetet a szél. Mindenképpen egy átfogó, komplex megoldást vár a lakosság a városházától. 

 

A negyedik ügy, hogy a vásártér mögött parkolók lett kialakítva, hogy a vásárban el tudják 

helyezni az odalátogatók a gépjárműveiket. Van egy bekötőút, ami magánterületekhez visz. A 

bekötőutat ekkora megnövekedett forgalom tönkreteszi. Az ott lakók eddig próbálták megoldani 

és kijavítani ezeket a hibákat. Azt kérik, hogy egyszer-kétszer az önkormányzat is segítsen bele 

ebbe a feladatba. Legalább egy évben egyszer, vagy kétszer gréderezze el azt az utat, amit a 

megnövekedett forgalom tönkretesz.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A következő alkalommal válaszol a felvetett interpellációkra. Ezzel a mai képviselő-testületi 

ülés végére értek, mindenkinek megköszöni a mai munkáját. Mindenkinek áldott húsvéti 

ünnepeket kíván és további szép napot.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 (:dr. Skribanek Zoltán :)    (:Vizkeleti Szabolcs:) 


