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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülés ideje: 2019.07.19.  Rendkívüli ülés     07:35 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 108-as terme (6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.) 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.  

3. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4.  

5.  

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

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.  

 

(10 fő 66,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

2. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

3. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4. Tapodi Attila 1  SHT 

5. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(5 fő 33,33 %) 

 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Baics Tamás         környezetvédelmi referens 

Bankós Róbert        főépítészi referens 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási 

csoportvezető 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hunyadi Péter és Laskovicsné Terzics Edit képviselőket. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 

Észrevétel nem lévén az általa fentebb ismertetett napirend elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

napirendet: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak 

Zrt-vel 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 

című pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat 

benyújtásáról szóló 103/2019.Kth. számú Képviselő-testületi határozat 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó 

pályázat 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára 

igénybe venni tervezett területek rendezési terv módosítási ügye – 

módosítási terv záró véleményezésre bocsátása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz (új óvodánál) Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Friedrich utcai vízhálózat bővítés Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak 

Zrt-vel 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/f%F6ld
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/mez%F5gazdas%E1gi
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/hasznos%EDt%E1s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/fejleszt%E9s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/t%E1mogat%E1s
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt a témát korábban tárgyalták, valamikor a tavasszal. Elfogadták, aláírták és elküldték a 

MÁV Zrt.-nek (Lásd: Magyar Államvasutak Zrt.). Most ébredtek fel, hogy ebben szeretnének 

módosításokat kérni. Nem tetszett nekik az a verzió, amit elvileg tőlük kaptak és le is 

egyeztettek. Ezt most újra kiegyenesítették és az új verzió van előttük. Most azt mondják, hogy 

ezt ők is alá fogják írni. Ennek a módosításnak a jóváhagyását szeretnék kérni, mivel az előző 

verziót is a képviselő-testület hagyta jóvá.  

 

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

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

147/2019. Kth. 

Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  2019.március 

28-án elfogadott 64/2019.Kth. 1.számú melléklete –Együttműködési megállapodás 

szerződés módosítás- helyébe jelen határozat 1.számú melléklete lép.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten felhatalmazza a 

Polgármestert a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

kötendő Együttműködési megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1087 Budapest, Könyves 

Kálmán krt. 54-60. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 

című pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  



5 
 

Dervaderics-Kuruc Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető: 

 

A Kuruc vitézek téri óvoda bölcsődei csoportjának fejlesztésére kívánnak pályázatot 

benyújtani. Egy csoportszobával, 12 férőhellyel lenne bővítve a bölcsődei férőhely. Itt ezáltal 

két szoba lenne felújítva, az udvar, eszközök kerülnének beszerzésre. A projekt támogatási 

intenzitása 100 %-os. Az előleget természetesen megkapják. Erre kívánnak pályázatot 

benyújtani bruttó 45-50 millió Ft-ra. Végleges költségvetés még nincs. Július 31. a benyújtási 

határidő.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Most megnyíló lehetőség, korábban nem tudtak erre döntést hozni.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Köszöni az előterjesztést. Ha jól értelmezte az elhangzottakból, alapterület bővítés nem lesz az 

épületben, a meglévő helyiségekből lesz kialakítva. Ez azért fontos, hiszen elkészült a 

területrendezése a távhő előtti útszakasznak, ami érinti a belső parkoló részt is. Egyszer 

kivitelezésre kerül, reményeik szerint a jövő évben. Tehát belül lesz az építkezés.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Parkolókat tudnak belőle fejleszteni, de nem az összeset.  

 

Dervaderics-Kuruc Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető: 

 

5 darab parkoló lesz benne.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

148/2019. Kth. 

A TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati 

felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése című pályázati felhívásra a „Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

bölcsődei csoportfejlesztése” címmel, legfeljebb 100 millió forint összegig pályázatot 

nyújtson be, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási kérelem 

benyújtásához szükséges forrást a 2019. évi költségvetésből biztosítja. 

1.  
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a támogatási kérelem mellékletét képező, pályázat benyújtásáról 

szóló konzorciumi megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit 

Kft.-vel aláírja. 

 

Határidő: 2019. 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 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat 

benyújtásáról szóló 103/2019.Kth. számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Dervaderics-Kuruc Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető: 

 

Korábban már hoztak erről határozatot, viszont hiánypótlást kértek és módosítani szükséges a 

képviselő-testületi határozatot. Ki kellett egészíteni a projekt szükségességével, illetve adatokat 

kellett korrigálni. Hiányzott például az irányítószám, ami a projektfejlesztés helyszínét illeti, 

illetve a támogatási összeget kerekítési hiba miatt korrigálni kellett. Ez az oka a határozat 

módosításának.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

149/2019. Kth. 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtásáról szóló 

103/2019.Kth. számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019. Kth. számú 

határozat 1. pontját a következők szerint módosítja: 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pontja szerint, az 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bölcsődei főzőkonyha (6400 

Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17., hrsz. 4730/21) kapacitásbővítésére, ennek 

keretében diétás konyha kialakítására pályázatot kíván benyújtani 17.614.726,-Ft 

támogatási összegre. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 2019. évi költségvetés 

terhére biztosítja 3.108.482,-Ft összegben. A Képviselő-testület megbízza a 

Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére, és 

nyertesség esetén a pályázat megvalósítására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019.Kth. számú 

határozatot az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló információk 

alapján megállapítja, hogy az utóbbi években egyre növekszik a speciális diétára 

szoruló óvodás és bölcsődés gyermekek száma, továbbá speciális étkezésre jelentős 

igény mutatkozik, ami naponta kb. 60 adag készítését tenné szükségessé, ám a 

főzőkonyha infrastrukturális hiányosságok miatt nem tudja a diétás étrendre szoruló 

gyermekeket ellátni, mivel a feltételek nem biztosítottak. Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat célja a diétás 

konyha kialakítása és a működtetés feltételeinek megteremtése. 

 

Határidő: 2019.július 22. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Dervaderics-Kuruc Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető: 

 

Ebben az esetben is korábban már bekerült képviselő-testületi anyag, viszont módosítaniuk 

kellett, mert a tevékenység változott, illetve még képlékeny volt, hogy pontosan mire is kívánnak 

pályázatot benyújtani. Ez az ok, ami miatt most újragondolták ezt az előterjesztést. Változott a 

tevékenység, korábban villamos áram fejlesztés volt, most úgy néz ki, hogy gyümölcsfavásárlás 

lesz.  

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/f%F6ld
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/mez%F5gazdas%E1gi
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/hasznos%EDt%E1s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/fejleszt%E9s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/t%E1mogat%E1s
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

A helyzet az, hogy kötelező témák vannak, amelyeket meg kell csinálni. Voltak, amelyek 

könnyebben megoldhatóak voltak. Közvilágítást szerettek volna alapvetően. Közvilágítást nem, 

gyakorlatilag áramvételi lehetőséget lehetne. Ez nagyon komoly tervezést és előkészítettséget 

igényelne. Hiába adják be most, ha nincs kész terv, hiánypótlásban kérni fogják. Ezért kerestek 

olyan megvalósítható tevékenységet a pályázatban, amire van kész tervük, vagy nem szükséges 

hozzá terv. Nem lehet egy tevékenységet. Az útépítés az alap. Ez az origója az egész pályázatnak 

és mellé kellett választani egy másik tevékenységet. Amihez nem kell komolyabb terv, az a 

gyümölcsfa. 9 millió Ft-ért útépítés lesz, 1 millió Ft-ért fabeszerzés, amit szét fognak osztani a 

zártkert tulajdonosok között, ha nyernek. Azt kell mondania, hogy ennek a pályázatnak a 

pontozásában nem állnak olyan jól, mert a település mérete, a hátrányos helyzetű járás, nagyon 

sok olyan egzaktul meghatározható pontrendszer van, ami miatt nem valószínű, hogy elején 

lesznek a sornak. Korábban is beadták ezt a pályázatot és sajnos ott sem nyernek. Hátha majd 

most. Nem szeretnének azért kimaradni, mert nem pályáztak. Ugyanazt az utat adják be, mint a 

legutóbb, készen vannak a tervei.  

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

A Gubodi út után, ami jobbra van. Gyöngyi Laci tudná.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tanultak belőle, hogy kellene külterületi utakra is plusz tervekkel rendelkezniük, hogy a 

Hatöles útra, a Gubodi útra is tudjanak beadni ilyen pályázatot. Azon majd gondolkodnak, 

hogyan tudnának legalább ilyen útalapos terveket készíttetni ezekre az utakra is.  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

150/2019. Kth. 

Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

 

H a t á r o z a t  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a ZP-1-2019 kódszámú pályázati felhívásra, összesen legfeljebb 10 millió forint 

összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

dokumentumokat aláírja. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

támogatási kérelem benyújtásához szükséges forrást a 2019. évi költségvetésből 

biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület a 146/2019.Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2019.augusztus 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/f%F6ld
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/mez%F5gazdas%E1gi
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/hasznos%EDt%E1s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/fejleszt%E9s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/t%E1mogat%E1s
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára 

igénybe venni tervezett területek rendezési terv módosítási ügye – módosítási terv záró 

véleményezésre bocsátása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Bankós Róbert főépítészi referens: 

 

Maga a döntés jelképes, mert nem érkezett ellentétes vélemény. Gyakorlatilag a döntés érdemi 

része az, hogy záróvéleményezésre lehet bocsátani. Annyival szeretné kiegészíteni, hogy a 

határozati javaslatban benne maradt a dőlt betűvel szedett rész, illetve az előtte lévő két szó. 

Sajnos az egy előző határozatból maradt benne. Anélkül kellene elfogadni a határozatot. 

„hrsz.-ú földrészleteket” és onnan, ami dőlt betűvel van.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Értik, ezzel együtt tárgyalják tovább az előterjesztést.  

 

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

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

151/2019. Kth. 

Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára igénybe venni tervezett 

területek rendezési terv módosítási ügye – módosítási terv záró véleményezésre bocsátása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

településrendezési eszközök módosítási terve, amely a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 

0181/5; 0181/68; 0181/19 (telekalakítás után 0181/78); 0181/56; 0181/64; 0181/65; 0181/66; 

0181/70; 0181/71; 0181/72; 0181/73 (telekalakítás után 0181/78 és 0181/72) helyrajzi számú 

telekcsoportra készült, a partnerségi egyeztetés során a partnerek részéről kifogásoló 

véleményt nem kapott, ezért a tervanyagban foglaltakkal egyetért és megbízza a Polgármestert 

a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésével. 
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Határidő: 2019. július 31. a végső vélemény megkérésére 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: tervező 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz (új óvodánál) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Baics Tamás környezetvédelmi referens: 

 

Szintén pályázati forrásban van lehetőségük a kertvárosi óvoda építésére. Ide lényegében maga 

az új épület kerülne. Ott van pár darab fa, ezeket kellene sajnos kiszedni, hogy maga a pályázat 

megvalósulhasson.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Azért kívánna csak hozzászólni, mert a fakivágás témája érzékeny a közvélemény előtt. Megint 

fákat vágnak ki, pedig milyen szépek azok a fák. Lehet, hogy hangsúlyozni kellett volna, a végén 

benne van egy mondattal, hogy ugyanennyi fát, vagy lombfelületű fát a kivitelezés végén meg 

kell csinálni. Ez így megnyugtató lehet. Nemcsak kivágnak fát, hanem ültetnek is. Ezt szerette 

volna hangsúlyozni, hogy így legyen.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Benne van a határozati javaslatban.  

 

Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

152/2019. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz (új óvodánál) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

tulajdonosi hozzájárulását adja a Kiskunhalas 2884/3 helyrajzi számú (Gárdonyi utca 1/a) 

ingatlanon lévő 10 db kínai nyár, 2 db közönséges dió, 2 db fekete fenyő, 1 db hárs, 1 db zöld 
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juhar és 2 db mályvacserje kivágására, azzal a kikötéssel, hogy a fás szárú növények 

pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg kell történnie. 

 

Határidő: 2019.július 19. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Friedrich utcai vízhálózat bővítés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez is volt már a képviselő-testület előtt. Annyi a dolog, hogy itt korábban volt egy közös 

képviselő. Korábban arról hoztak határozatot, hogy közös képviselőn keresztül fogják 

koordinálni. Gyakorlatilag az utcában lakók már nem értenek egyet ebben a dologban. 

Szeretnék, ha mindenki az önkormányzat felé, ide teljesítené a befizetéseket. Éppen ezért 

módosítaniuk kell, hogy nem a közös képviselővel, hanem minden lakossal külön fognak 

megállapodásokat kötni. Ennyiben módosul ez az ügy, de maga a dolog érdemben más módon 

nem változik.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

A Keceli út felőli részen van a fejlesztés? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a Gárdonyi utca folytatása.  

 

További kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

153/2019. Kth. 

Friedrich utcai vízhálózat bővítés 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Friedrich Lajos utcai ivóvízhálózat-bővítés beruházási összegének 50 %-a mértékéig az 

érintett ingatlanok tulajdonosaival támogatási megállapodást kössön és a beruházás 

megvalósításához szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

A Képviselő-testület a 86/2019. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

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 gazdasági osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a napirendjeik végére értek, köszöni mindenkinek a részvételt. Szép napot kíván.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH. Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett: 

   polgármester        

 

 

         dr. Rékasi Cecília  

              aljegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 (:Laskovicsné Terzics Edit:)     (:Hunyadi Péter:) 


