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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20141127\2014 november 27 002.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2014.11.27.         13:34 

 

Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/c.) 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1  FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3.Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4.Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6.Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

7.Hunyadi Péter 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.Tapodi Attila 1  SHT 

13. 

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1.Váradi Krisztián 1  SHT 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

Szűcs Csaba  alpolgármester 

Dr. Ferenczi Mária      jegyző 

Kristóf Andrea       aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Simon István       szociálpolitikai csoportvezető 

Kőrösi Dezső       építéshatósági csoportvezető 

Törőcsik Dávid      rendészeti csoportvezető 
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László Mária       belső ellenőrzési vezető 

Molnár Nándor  köznevelési, művelődési és 

szociálpolitikai osztályvezető 

Barta József  stratégiai és fejlesztési 

osztályvezető 

Baics Tamás  környezetvédelmi referens 

Tóth Péter  főépítész 

Csendes Ildikó KIGSZ vezető 

Szabó Edina Vári Szabó István Szakközépiskola 

mb. igazgatója 

Kolompár László nemzetiségi önkormányzati 

képviselő, ÜSZB tag 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hevesiné Vincze Éva és Vincze Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.  

 

 

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

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Két költségvetési előirányzatot szeretne javasolni a költségvetés készítésében érintettek részére, 

amiről azt gondolja, hogy Kiskunhalas város élhetővé tételéhez nagymértékben hozzájárul. Az 

egyik a főtéri ingyenes vezetéknélküli internet biztosítása. Nagyon sok visszajelzést kapott a 

Sikeres Halasért Társaság már a kampány idején is, amikor a programjukat állították össze. Az 

emberrek igénylik azt, hogy legyen egy ilyen szolgáltatás. Attól város egy város, hogy a kornak 

a modern életfeltételeit megpróbálja biztosítani a lakosoknak. Azt gondolják, hogy ez nem egy 

olyan horribilis összeg, amit ne lehetne betenni egy költségvetésbe. Véleményük szerint a város 

főterét is sokkal vonzóbbá tenné, ha lenne egy ilyen ingyenes internethozzáférés. Most hallotta 

a Halas Tv-be készített interjúban is remélték a fiatalok, hogy lesz wifi. Ezt szeretnék kérni. 

Az egyik előterjesztés kapcsán jött fel, hogy két éve megszűnt Kiskunhalason a fogászati ügyelet 

financiális okok miatt. Szeretnék kérni, hogy a következő készülő költségvetésbe ezt is tervezzék 

bele. Úgy tudja, hogy 2 millió Ft körüli összegről volt szó. A Halas-Dent Kft., Bácsalmási 

doktor úrék ezt biztosították. Úgy gondolja, hogy hősiesen, mert ez egy olyan szolgálat volt, ami 

nem volt túlfinanszírozva. Most, ha valakinek hétvégén fáj a foga, akkor legközelebb 

Kecskemétre tud elmenni. Ott is úgy gondolja, hogy nagyon terhelt az ügyelet. Hat órában van 

fogászati ügyelet. Ha valaki nem tud akkor, akkor kellemetlen hétvégéi lesznek. Azt gondolja, 

hogy ezt egy ekkora városban lehetne biztosítani. Úgy tudja, hogy korábban is, amikor 

működött a fogászati ügyelet, a környező falvakból és városokból is volt erre betársulás. Ők is 
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tudnának ennek a finanszírozásába besegíteni. Köszöni, hogy meghallgatták.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi gyorsreagálást tenne, hogy ilyen ingyenes wifi szolgáltatás korábban is volt az 

épületben, illetve a környékén. Most már tárgyalnak olyan partnerekkel, akik ezt meg tudják 

valósítani. Reményeik szerint ez a közeljövőben rendeződhet.  

A fogászat kérdése nehezebb dió, de akkor egyeztetnek a kistérség és a környékbeli 

önkormányzatokkal, hogyan lehetne ennek a feltételrendszerét megteremteni. Lépnek ez 

ügyben.  

 

2.)TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT HOZOTT FONTOSABB DÖNTÉSEKRŐL, 

ESEMÉNYEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

Dr. Csala Mónika sajtóreferens:  

 

Felolvassa a tájékoztatót.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 12   Száma: 14.11.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 13:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

12   Száma: 2014.11.27/0/0/A/KT 

 

290/2014. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére kiküldött meghívónak 

megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1)  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) 

számú rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2)  Az Önkormányzat funkciószámainak módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3)  Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és  

Kollégium nagy értékű tárgyi eszközök leltározása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4)  A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 

19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 



5 
 

5)  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6)  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek  

bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.)  

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

7)  A Halas-T Kft. tőkeszerkezetének helyreállítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8)  A Majsai út 18. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő gépek 

megvásárlása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9)  Kiskunhalas, Táncsics u. 4. sz. társasház kérelme 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10)  A Vakáció Np. Kft. Társasági Szerződésének, SZMSZ-ének 

módosítása, Használati Megállapodás elfogadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11)  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési  

megállapodások felülvizsgálata 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12)  Hozzájáruló nyilatkozat a HALAS-DENT Kft.-ben foglalkoztatott 

fogorvosok részére  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13)  Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok  

felügyelőbizottság tagjainak módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14)  Az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratórium 

tagjainak és a közalapítványok felügyelőbizottság tagjainak 

módosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15)  Önkormányzat képviselőjének delegálása az intézményi tanácsokba 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16)  A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium ingatlanrészének 

bérbeadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17)  A közfoglalkoztatotti program keretében iskolákban alkalmazandó 

gyermek- és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18)  Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő együttműködési 

megállapodás 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19)  Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2019. évi Stratégiai 

Ellenőrzési Terve 

 

Dr. Ferenczi Mária  

jegyző 

 

20)  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi Ellenőrzési Terve  

 

Dr. Ferenczi Mária  

jegyző 
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21)  „Kiskunhalas város 2010.12.03-án kötött, 1-2-10-3201-0693-0 

számú MFB hitelszerződéshez kapcsolódóan, a 444 millió Ft hitel 

felhasználás időpontjának hosszabbítása” kérelem 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22)  Kiskunhalason a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047 jelű „Napenergia 

hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített 

napelemes rendszerrel” című pályázathoz kapcsolódó önrész 

rendelkezésre állásának igazolása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23)  Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag 

delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásba 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24)  Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25)  A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal 2011. október 25-én 

kötött Együttműködési megállapodás módosítása tárgyában a 

Kiskunhalas, 0547/26 hrsz.-ú ingatlan igénybevétele tárgyában „A 

kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának javítása 

vízszintszabályozó műtárgyak segítségével” tárgyú, és 

KEOP-3,1,2/2/2F/09-11-2013-0040 kódszámú pályázat keretében 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26)  Az Eskü téri tájház és melléképületének felújítását célzó, a Nemzeti 

Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázat 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27)  A 42307 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28)  A 40862 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29)  Az Ipari Parkban 2032 m
2
 megszerzésére vonatkozó kérelem 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

30)  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi  

határozatok végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

31)  Tájékoztató a Halas-T Kft. tulajdonában lévő kazánról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormáynzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) számú 

rendelet módosítása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság elnöke nem tud részt venni a mai 

ülésükön, igazoltan van távol, mert a képviselők oktatásán vesz részt Baján. Így a mai napon 

Kuris István László bizottsági tagot kérné fel a bizottsági határozatok ismertetésére.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Arra kéri a Polgármester urat, mielőtt elkezdik az ülést, ellenőrizze le a szavazógépeket, hogy 

működnek-e. Meg volt győződve, hogy amikor bejött megnyomta, hogy itt van. Valaki 

kikapcsolta. Lett volna javaslata, s emiatt nem tudott reagálni és szavazni sem, elfogadni a 

napirendi pontokat.  

A kérése az, hogy nem mindenki olvassa a határozattervezetet és annak indoklását. Azt kérné, 

hogy röviden mondja el Polgármester úr mi a tartalma, lényege. Ők el tudják olvasni és talán 

még értelmezni is, de a sajtó képviselői itt vannak és ezen kerül a lakosság is. Akit érdekel, az 

talán meg tudja nézni. Tájékoztassák azon keresztül, hogy miről van szó, hogyan érinti ez a 

város költségvetését. Ha röviden mindig kapnának egy ilyen tájékoztatást is, akkor bizonyára 

nagyobb becsbe kerülhetne a képviselő-testület munkája is.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdés nem hangzott el. Egyébként a gépet be kell kapcsolni, mert anélkül nem lehet leszavazni. 

Ez fontos. Gondolja, hogy ezt megmutatták a kollégák az elején. Ha most működik, akkor 

feltételezi, hogy nem műszaki probléma volt, hanem egyszerűen csak kimaradt egy gomb 

benyomása. Erre oda kell figyelni a jövőben.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Csak, hogy segítsen Kiskunhalas város lakosságának, a www.kiskunhalas.hu-n elérhetőek az 

előterjesztések, mindenki le tudja tölteni és el tudja olvasni, hogy miről tárgyalnak és döntenek 

itt az ülésen.  

 

http://www.kiskunhalas.hu-n/
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 13   Száma: 14.11.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 13:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

13   Száma: 2014.11.27/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 16/2014. (XI.28.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete 

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

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 7.422.790 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 7.254.959 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  6.786.884 e Ft-ban 

c) működési többletét 135.516 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát 771.422 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetés hiányának összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét  468.075 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 167.831 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (2) bekezdésben szereplő költségvetési hiány és finanszírozási 

kiadások finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 225.847 e Ft-ban 

1. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 189.646 e Ft-ban 

2. felhalmozási célú hitel igénybevételével 220.413 e Ft-ban 

hagyja jóvá.  

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 

1.646.186 eFt-ban állapítja meg.”   

 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12a., 12b., 12c. számú mellékletei lépnek. 

 

3. § 

 



10 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti.” 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat funkciószámainak módosítása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez gyakorlatilag egy technikai módosítást jelent, hasonlóan, mint egy cég életében, hogy magát 

a tevékenységi köreit felveszi és ezt a cégjegyzékben tartja. Az önkormányzatoknál is 

hasonlóképpen működik ez. Ezeket a funkciószámoknak az önkormányzat felveszi, s azokat a 

tevékenységeket, amelyeket folytat, azokat egy megfelelő módon listázni kell. Most ezeknek a 

funkciószámoknak a módosítása fog megtörténni. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az önkormányzat funkciószámainak módosításáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 14   Száma: 14.11.27/2/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 13:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

14   Száma: 2014.11.27/2/0/A/KT 

 

291/2014. Kth. 

Az Önkormányzat funkciószámainak módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó Kormányzati funkcióit az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011220 adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 

041231 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program –Téli foglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

051050  Veszélyes hulladékbegyűjtése, szállítása, átrakása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 
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064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051020 Nem veszélyes(települési) hulladék összetevőnek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  

063080 Vízellátással kapcsolatos közműépítése, fenntartása, üzemeltetése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

042180 Állat-egészségügy 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2014. Kth. számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Mészáros Ágnes intézményi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

nagy értékű tárgyi eszközök leltározása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés egyébként arról szól, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, de a 

szakiskolának átadott eszközökből vezetnék ki oly módon, hogy ezek az eszközök az 

átadás-átvételek során egyszerűen már nem fellelhetőek. Az előkerítésük többe kerülne, mint 

amennyit az eszközök érnek. Ezek egyébként mind 0 Ft könyvszerinti értéken szerpelnek az 

önkormányzat könyvelésében. Nagyjából ennyit lehet erről elmondani.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ki a felelős a leltár elvégzéséért? 2000. óta kezdődött ez az egész dolog. Kinek a dolga a 

vagyonleltár és annak ellenőrzése?  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Ezek üzemeltetésre, használatra átadott eszközök, ezért a leltározást mind a Vári Szabó István 

Szakközépiskola, mind pedig az önkormányzat hivatalának közösen kell végeznie. Az eszközök 

2012-ig folyamatosan olyan jelzéssel kerültek át az önkormányzathoz, hogy eszközök 

megvannak. 2012-ben jött egy olyan jelzés, ami szerint ezek az eszközök vélhetően 

visszamenőleg is már korábbi időszak óta nincsenek jelen. Ezt konkrétan hivatalos indoklásban 

akkor nem került megválaszolásra. Azóta is próbálták ennek a nyomát felkutatni. A mostani 

igazgatónő volt az, aki vette a fáradtságot, illetve a törődést, hogy egyáltalán foglalkozzon 

ezeknek az eszközöknek a sorsával. Írt erről a selejtezési és értékelési szabályzatuk szerint egy 

indoklást. Az indoklásban összefoglalta, hogy a jelenlegi információkat figyelembe véve azt 

tudja megállapítani, amit Polgármester úr is elmondott, hogy az eszközök mind 0 Ft értéken 

vannak nyilvántartva, mind elhasználódtak könyv szerint. Ezeknek a felkutatása a többszörös 

intézmény átadás-átvétel és a már nem ott dolgozó kollégák miatt olyan mértékű erőforrást 

igényelne, ami valójában az értékükkel nem érne fel.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Csak egy apró dolgot szeretne a figyelembe ajánlani. Természetesen senki nem kívánja, hogy 

egy ilyen régi raktárkészlet miatt fejek hulljanak, s vizsgálat folytán megbüntessék azokat az 

embereket. Tudja nagyon jól, hogy egy ilyen intézményben a leltárgazdálkodásban sokszor 

fordul elő hiány, de azért ez egy elég nagymértékű hiány. Azt kéri mérlegelni, hogyha ezt a 

határozatot így elfogadják, azzal számolni kell, hogy ez precedenst teremtő helyzet lesz. Az, 

hogy a városnak a vagyona minden jogkövetkezmény nélkül így leírható, nem olvasta a 

javaslatban különösebb vizsgálatot, csak annyit, hogy eltűnt, kellene értékelni. A következő 

ülésen idejöhet más is és azt mondja, hogy ez is eltűnt, az is eltűnt. Ezekről tudja, hogy könyv 

szerinti értéken 0 Ft értékűek, de azért azt gondolja, leszámítva a szoftvereket és sok olyan 

tárgyat, de 1-2 millió Ft értékről azért szó van.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egyfajta módon jó lenne, ha precedens lenne, olyan tekintetben, hogy olyan könyvelések 

kezdenek kialakulni, amelyek a valós képet mutatják. Göngyölítenek maguk egy problémát, 

aminek egyébként a megoldását maguk sem látják, szerinte mindenképpen jó, hogyha adnak 

egy olyan választ, ami azt eredményezi, hogy tisztul a kép. Tettenérhető és számonérhető 

állapotba hozzák a könyvelésüket. Azt gondolja, hogy ez egy jó irány.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Határozott véleménye, hogy ebbe nem szabad így beleegyezni, s ezt a határozatot így elfogadni. 

Milyen gazdája így az önkormányzat a társadalmi közvagyonnak? 99 tételről és beszerzési 

értéken 7,5 millió Ft értékről van szó. Az más kérdés, hogy a könyvszerinti értéke most nulla. 

Mégis valaki lopott, nincs meg. Már 2012-ben észlelték, mégis elkészült a jegyzőkönyv két 

részről. Ha mást nem, a felelősöket meg kell jegyezniük. Ezek szerint nem készült feljelentés. Az 

érintettek, akiknek ez a felelőssége és kötelessége lett volna, ha a leltárt elvégzik, készítettek 

végülis egy hamis leltárt, akkor miről beszélnek? Ha ebből precedenst csinálnak és így ezt 

elengedik, nem teszik jót maguknak. A későbbiekben egyetért azzal, hogy nyissanak új lapot és 

szervezzék meg azt, hogy azok a leltárok szabályosan, felelősök megjelölésével menjenek végbe. 

Szerinte meg kell keresni, hogy kik voltak a felelősök, kik mulasztottak, hiszen a nullára leírt 

könyvszerinti értékű 99 tételben több színes televízió, számítógép, programok és egyéb eszközök 

vannak, amelyek 10-11, esetleg 6 évesek. Valahol lehet, hogy ezeket most is használják. Helyes 

ez így? Szerinte nem. Egy leltárnak, egy selejtezési jegyzőkönyvnek szabályosan kell elkészünie. 

Amikor kiselejteznek egy eszközt, azt valamilyen szinten meg kell semmisíteni. Nulla a 

könyszerinti értéke. Ha ezek az eszközök most meglennének, egy árverésre bocsátva, vagy 

értékesítve, amit lehet, most bevétele lehetne az önkormányzatnak, hiszen minden fillérre 

szükség van. Ő ezt a napirendi pontot természetesen nem fogja támogatni, s nem-mel fog 

szavazni, s arra kéri a képviselő-testület tagjait is, hogy ugyanígy szavazzanak. Kérjék fel a 

polgármestert, hogy igenis nézze meg visszamenőleg, vizsgálják ki, hogy kik a felelősök és ha 

kell, vonja felelősségre –ami a hatáskörük- azokat a személyeket, akiknek ezt meg kellett volna 

tenni, azaz elmulasztották.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Szeretné jegyezni, hogy amíg hivatalosan a selejtezési szabályzatnak megfelelő indoklás nem 

érkezik az eszközök hiányáról, addig az eszközöket úgy kell tekinteni, mintha ezek meglennének. 

Ilyen szempontból az eljárás a hivatal részéről megfelelően történt. Szeretné azt is jelezni, hogy 

ez nem egy általános eset, hanem egyedi. Maga a fontossága az, hogy ezek az eszközök minél 

hamarabb rendbe kerüljenek, hogy egy vagyonkezelési szerződést kell kötni a megyei 

tankerülettel, amit nyilván úgy szeretne már az önkormányzat prezentálni, ezért teljesen a 

valóságnak megfelelő és minden értelemben teljeskörű ingó- ingatlanlistát tartalmazzon.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, a feljelentést ezzel kapcsolatban még meg lehet 

tenni attól, hogy ők kivezetik a könyveikből ezeket a tételeket. Hiszen fellelni már nem lelhetik 

fel őket, mert nincsenek meg. Ez már megállapítást nyert. Az, hogy ezt most könyvvitelileg 

megoldják és helyrerakják, az egy kérdés. Ettől függetlenül, ha a későbbiekben úgy dönt egy 

képviselő, hogy ezzel szeretne foglalkozni, véleménye szerint az iskola is partner ebben, el lehet 

menni és meg lehet nézni ott is a könyvekben, hogyan történhetett, mi történhetett. El tudja azt is 
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mondani, hogy ezeknek az eszközöknek nem mindegyike eltűnt kategória, jelentős része megvan 

csak duplán szerepel. Egyrészt szerepel az önkormányzat könyveiben, egyrészt az állam 

könyveiben. Most ők kivezetik a sajátjukból. A tételek körülbelül fele ilyen jellegű. Nem arról 

szól, hogy fizikailag nincs meg, megvan, csak duplikálva a könyvekben.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Roppant kellemetlen helyzetbe került mind az önkormányzat, mind a Vári Szaból István 

Szakközépiskola. Azt gondolja, hogy a jelenlegi szereplők nem felelősek ezért a leltárhiányért. 

Valaki az évek során elfelejtette kivezetni a Vári Szabó leltárkészletéből ezeket az eszközöket. 

Javasolja a képviselő-testületnek mindenféleképpen, hogy ezt szavazzák meg, s öntsenek tiszta 

vizet a pohárba, s hagyják az iskolát normálisan dolgozni. Azt gondolja, hogy a jelenlegi 

vezetők garantálják nekik azt, hogy ilyen mégegyszer nem fog előfordulni az iskolában. Azzal 

viszont egyet kell értenie, hogy ezzel precedenst teremtenek. Bízik abban, hogy a többi 

intézményük nem fog hasonló helyzetbe kerülni az évek alatt. Aki feljelentést akar tenni az 

ügyben, az azt tesz.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Arra a kérdésére nem adott választ, hogy ki a felelős, mert jó volna látni és arra sem, hogy 

hajlandó-e utánanézni, vagy valamit tenni azért, hogy a felelőst megnevezze, hiszen ez a 

Polgármester úr hatásköre október 12-től, az önkormányzati vagyon megtartása és nem 

elherdálása. Erre legyen szíves neki választ adni.   

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Amennyiben úgy jön ki, hogy szükséges, akkor meg fogják vizsgálni. Ő utánanézett, belenézett 

ezekbe a könyvekbe. Azt tudja javasolni Képviselő úrnak, hogy tegye meg, s amennyiben 

továbbra is ez a véleménye, hogy ennek a folyamatnak meg kell történnie, akkor tegyen rá 

javaslatot. Szerinte  ameddig nem látta a könyveket, vagy nem beszélt azokkal a résztvevőkkel, 

akik ebben a folyamatban részt vettek, addig ne alkossanak elhamarkodott véleményt. Szerinte 

ez a határozat sem arról szól, hogy elengednek-e bárkinek bármit. Ez arról szól, hogy a 

könyveikből kivezetik azokat az eszközöket, amelyek 0 Ft értéken szerepelnek.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Azért szeretne mégegyszer hozzászólni, mert hallható volt, hogy a bizottsági ülésen volt egy 

nem szavazat, aki ő volt. Abban az esetben, ha ezzel a döntésükkel egy esetleges vizsgálat 

lehetőségét nem törlik el, akkor ő is azt mondja, hogy tegyék rendbe a leltárt és tegyék lehetővé 

a munkát. Revideálja az ezzel kapcsolatos nézeteit és megszavazzák, hogy haladjon az ügy.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 15   Száma: 14.11.27/3/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:11  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 1 7.14 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

15   Száma: 2014.11.27/3/0/A/KT 

 

292/2014. Kth. 

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nagy értékű tárgyi 

eszközök leltározása 

 

H a t á r o z a t  

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata tulajdonát képező, de a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium használatában lévő 1. számú mellékletben felsorolt eszközök 0 Ft 

könyvszerinti értéken kivezetésre kerüljenek a vagyonnyilvántartásból. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kazinczy u. 5. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2011. 

(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Arról szól az előterjesztés, hogy a jelenleg működő parkolási rendszert megszüntetnék és a 

fizetős parkolás helyett 2 óra parkolást engedélyező rendszert vezetnének be, melytől azt 

várnák, hogy a városközpontban újra beindulhatna az élet. Bíznak abban, hogy ez a rendszer 

hatékonyan fogja tudni lekezelni a belváros forgalmát, s ily módon egy élhetőbb központot 

tudnak létrehozni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon örömteli számukra ez az előterjesztés, hogy a Sikeres Halasért Társaság választási 

programjából egy pont rögtön az első testületi ülésre bekerül és megvalósításra kerül. Nagyon 

sok kérdőívet kitöltettek a város lakóival, amelyen szerepelt a városközpont parkolásának 

felülvizsgálata, megújítása. Bízik benne, hogy a Sikeres Halasért Társaság többi 

programpontja is miharabb az önkormányzat elé kerül és hasznos előterjesztések készülnek 

belőle.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Mint a körzet, a belváros önkormányzati képviselője, szeretne annyit elmondani, hogy szeretné 

megköszönni a hivatal munkáját. Az egyik legfontosabb dolognak tartották rögtön az elején, 

hogy ezt a parkolási rendszert rendbe tegyék. Rögtön az első rendes testületi ülésre el is tudták 
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készíteni. Annak külön örül, ha az SHT-val is találkozott ez az elképzelés, mégha nem is egészen 

ugyanarra gondoltak a kezdetek kezdetén. Nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy ez egy 

teljesen új parkolási rendszer lesz. Kéri a médiák képviselőit, hogy legyenek segítségükre 

abban, hogy január 1-jéig minél több kiskunhalasi lakosnak el tudják magyarázni, minél 

gördülékenyebben be tudják vezetni ezt az új rendszert. Azt is fontosnak tartja leszögezni, hogy 

amennyiben azt tapasztalják, hogy vannak még hiányosságok, korrekciók, akkor nyitottak és ezt 

meg fogják tenni. Ez nem kőbe vésve lesz, egyelőre csak egy új rendelet készül. Abban bízik, 

hogy amit a belvárosban szeretnének elérni, az többek között ezáltal is sikerülni fog.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

A 7.számú választókerület lakói nevében köszönik, hogy tehermentesül a választókerület a 

parkolás szempontjából, hiszen nagyon sok olyan autó parkolt a körzetben, aki nem célból 

került oda, hanem egyszerűen kihasználta azt a lehetőséget, hogy ingyenes volt a parkolás. Ez a 

döntésük vélemény szerint nagyszerű az ott lakók számára.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Hosszú évek óta ment a két vélemény vitája, az előző ciklusban is, s talán még korábban, hogy 

legyen-e Kiskunhalason fizetős parkolás. Akik azt mondták, hogy legyen fizető parkolás, az volt 

az álláspontjuk, hogy így csökken az a teher, ami a belvárosra zúdul, s nem állnak ott autók 

reggeltől estig akár úgy is, hogy a tulajdonos otthagyja napokig, hetekig az autóját. Akik azt 

mondták, hogy ne kelljen fizetni a parkolásért, azok pont ebből a szempontból gondolták, hogy 

ne kelljen a halasiaknak azért még egy plusz terhet fizetniük, ha egy boltba el akarnak menni 

vásárolni. Úgy gondolja, hogy ezzel a megoldással sikerült talán a legbölcsebb és a legjobb 

megoldást végre megtalálnia a képviselő-testületnek. Így egyrészt megkímélik a halasi 

lakosságot attól, hogy pénzt fizessen azért, ha boltba akar menni a belvárosba, viszont elérik 

azt is azzal, hogy két órás limit van, hogy pörögjön a forgalom a belvárosban, s ne tudják 

elfoglalni a helyeket az autók, s ezáltal minél több autós tud a belvárosban megfordulni. 

Vélhetőleg így a város peremén lévő nagyobb üzletekből bejöhet a forgalom a helyi, halasi 

vállakozások üzleteibe is. Úgy gondolja, hogy minden szempontból jó megoldást sikerült 

találniuk.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Nagyon reméli, hogy jól sikerül ez a bevezetés, s a későbbiek során inkább kiterjesztésre fog 

kerülni ez a gondolat. Például a gimnáziummal szemben fordult elő, hogy egy autó hónapokig a  

Mappa Kft. előtt foglalta a helyet és jogszerűen nem lehetett vele csinálni semmi. Ez a 

parkolással nyilvánvaló módon visszaélés, s ez a megoldás kizárja ezeket a lehetőségeket. 

Nagyon fontos a vállalkozók, a város számára, hogy ez korrekten és gördülékenyen működjön. 

Nagyon örül neki, hogy úgy tűnik mindannyian támogatják.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. A szavazás menete a következő lesz: Első 

alkalommal a jelenleg érvényben lévő rendeletük hatályon kívül helyezéséről kell dönteniük, 

majd az előterjesztésben szereplő határozat elfogadása következik. Két külön szavazás dönti el 

az előterjesztés sorsát.  

A jelenleg hatályban lévő rendelet hatályon kívül helyezéséről kéri a képviselők szavazatát.  

 



19 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 16   Száma: 14.11.27/4/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

16   Száma: 2014.11.27/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 17/2014. (XI.28.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 
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a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2001. (V.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

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

bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, valamint 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága  véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás 

szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 11/2009. (IV.01.) önkormányzati 

rendelete. 

 

2.§ 

 

(1)Ez a rendelet 2014. december 31-én lép hatályba, és a hatályba lépését  követő napon 

hatályát veszti. 

(2)Hatályát veszti: 

 

1. 33/2001.(X.31.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

2. 42/2002.(XII.18.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

3. 22/2003.(VII.31.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

4. 5/2005.(II.02.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

5. 21/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

6. 18/2008.(VII.1.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

7. 11/2009. (IV.01.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

8. 11/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 19/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról” 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Következik az 1-3 pont elfogadása. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 17   Száma: 14.11.27/4/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 
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Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

17   Száma: 2014.11.27/4/0/A/KT 

 

293/2014. Kth. 

A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 19/2011. (V.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó határozat 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forgalomszabályozási 

szempontokat figyelembe véve a belvárosban az 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 

15.§ c) pontja szerint „Korlátozott várakozási övezet” kialakítását rendeli el az alábbi 

területeken, az alább meghatározott időkorlátozással 2015. január 1. napjától. A várakozás a 

rendelet 114. ábra szerinti kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel 

engedélyezett az alábbiak szerint: 

 

Munkanapokon 8-18 óráig: 
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a.) Bethlen Gábor tér  2 óra 

b.) Hősök tere 2 óra 

c.) Református templom parkolója 2 óra 

d.) Május 1. tértől a Semmelweis Kórház felé vezető út melletti párhuzamos 

     parkolók 2 óra 

e.) Thúry József utca 2 óra 

f.) Városháza utca 2 óra 

g.) Jósika utca 2 óra 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülte felkéri a Városgazda Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy az 1.) pont szerinti döntésnek megfelelően a korlátozó és kiegészítő  

táblákat helyezze ki. 

 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 31.napjával 

visszavonja a parkolók üzemeltetésére 2010. június 29-én a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt-nek adott megbízást. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

5 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Kristóf Andrea aljegyző: 

 

A helyi önkormányzatokról szóló új törvény alapján a helyi képviselő-testület az alakuló, illetve 

az azt követő ülésen megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát. Ez a 

felülvizsgálat most megtörtént, s tulajdonképpen a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

került átalakításra az SZMSZ-ük.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 18   Száma: 14.11.27/5/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

18   Száma: 2014.11.27/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 18/2014. (XI.28.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL 

 

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 következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS JELKÉPEI 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata. 

(2) Székhelye: 6400. Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

(3) Illetékességi területe: Kiskunhalas város közigazgatási területe, beleértve a kül- és 

belterületeket egyaránt.  

(4)Az önkormányzat jogi személy. 

(5)Az önkormányzat feladat- és hatáskörei - az SZMSZ, illetve helyi önkormányzati rendelet 

eltérő rendelkezése hiányában – Kiskunhalas Város Képviselő-testületét illetik meg. 

(6)Az önkormányzat jelképei a város címere, zászlója és pecsétje. A város jelképeiről külön 

jogszabályban rendelkezik. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a képviselő-testület 

és szervei használhatják a hivatali bélyegzőkön az önkormányzat címerét. 

(7)A Képviselő-testület pecsétje: körbélyegző,  Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 

körirattal, középen a Magyarország koronás címerével. 

A Képviselő-testület körbélyegzőjét kell használni  a képviselő-testület és bizottsága  üléséről 

készült jegyzőkönyv hitelesítésére. 

(8) A Képviselő-testület hivatalának pecsétje: körbélyegző Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati  Hivatal körirattal, középen Magyarország koronás címerével. 

(9) Kiskunhalas város ünnepi képviselő-testületi ülésein a polgármester a város címerét 

ábrázoló medállal ékesített polgármesteri ezüstláncot visel. 

(10) Kiskunhalas Város Napja május 6-a. 

 

2.§ 

 

(1) Kiskunhalas város partnervárosi,  kulturális és egyéb  kapcsolatot tart fenn az alábbi  

városokkal: 

 

1.  Szerb Köztársaság: Magyarkanizsa   1982 

2.  Lengyelország Nowy Sącz    1993 

3.  Németország: Kronach    1994 

4.  Magyarország: Hódmezővásárhely   1997 

5.  Románia: Sepsiszentgyörgy    1997 

6.  Lettország : Aizkraukle    2005 



25 
 

7. Szerb Köztársaság: Szabadka    2009 

 

(2)  Kiskunhalas Város Önkormányzata tagja az alábbi  felsorolt szervezeteknek: 

 

1. Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége, 

2. Kiskun Önkormányzatok Szövetsége, 

3. Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetsége, 

4. Jász, Kiskun és Nagykun Kapitányok Tanácsa 

5. Kiskun Önkormányzatok Szövetségének Közgyűlése 

6. “Kun Összefogás” Konzorcium  

 

 

2.AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT-  ÉS HATÁSKÖRE 

 

3.§ 

                     

(1) A Képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  

CLXXXIX. törvény(továbbiakban: Mötv.) keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg 

egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. 

(2) Az önkormányzat - figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségeitől 

függően - az éves költségvetésében meghatározza, hogy a helyi közszolgáltatások körében 

mely feladatokat, milyen mértékben és módon látja el. 

(3)A Képviselő-testület a törvények által előírt kötelező feladatainak ellátásán túl önként akkor 

vállalhat feladatot, ha: 

a.) nem tartozik más szervek kizárólagos feladat és hatáskörébe, 

b.) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását, 

c.) amelynek ellátásához a költségvetésben megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi 

fedezet áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez  az önkormányzat 

felhatalmazással rendelkezik. 

(4) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni,   

melynek keretében az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és 

Településfejlesztési  Bizottság véleményét ki kell kérni. Szükség esetén a feladatellátás 

felvállalása előtt szakértő közreműködése is igénybe vehető. 

(5)Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes 

felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza a 

megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. 

(6)A Képviselő-testület ágazati törvényekben meghatározott kötelező és önként felvállalható 

feladatait a szabályzat   1. melléklete   tartalmazza. Az önként  felvállalt feladatainak körét 

és  mértékét   a Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében  határozza  

meg. 

 

II. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

3. A MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

4.§ 
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(1) A Képviselő-testület  feladatait a Képviselő-testület és szervei a polgármester, bizottságai,  

a  Kiskunhalasi Közös Önkrományzati Hivatal,  jegyző  és  a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás  útján látja el.  

(2) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságaira, jegyzőre, 

törvényben meghatározottak szerint  társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást 

adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

(3)  A Képviselő-testület  a polgármesterre átruházott  feladat-  és      hatáskörét  a   2. 

melléklet, a   bizottságokra átruházott  feladat-  és hatáskörét a 3. melléklet, a Halasi 

Többcélú  Kistérségi    Társulásra   átruházott feladat-és hatáskörét a 4. melléklet   

tartalmazza.  

(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a hatáskört gyakorlók a Képviselô-testületnek 

évente beszámolnak. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a beszámolót  minden év január 

1-től december 31-i időszakra vonatkozóan kell elkészíteni, melyet a következő év  januári 

képviselő-testületi ülés elé kell  beterjeszteni. 

 

5.§ 

 

A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Mötv 42.§-ában  meghatározott  

hatáskörök. 

 

 

4. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

6.§ 

 

(1)  A Képviselő-testület tagjainak száma: 15. 

(2)  A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.  

(3)  A Képviselő-testület  alakuló ülést, munkaterv szerinti ülést, rendkívüli ülést és ünnepi  

ülést tart. 

(4)  A Képviselő-testület döntéseit ülésein hozza meg, az alakuló és a munkaterv szerinti 

ülések helye a Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme. A Képviselő-testület ülése nyilvános.  

Az ülés nyilvánossága az  állampolgárok részvételi lehetőségét is biztosítja.   

(5)  A nyilvános ülésen a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet, az 

ülés rendjét nem zavarhatja. 

5. A KÉPVISELŐ- TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület  alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg, amelyet 

a megválasztott polgármester hív össze. 

(2) Az alakuló ülést a polgármester  vezeti. 

(3 )Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai: 

a.) a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredmé

 nyéről, 

b.) a képviselők eskütétele, 

c.) a polgármester eskütétele, 

d.) polgármester programjának ismertetése, 

e.) a polgármester illetményének megállapítása, 

d.) az alpolgármester megválasztása, eskütétele,  

     illetmény megállapítása 
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(4) A képviselő-testület alpolgármester megválasztásának titkos szavazással történő 

lebonyolítására a képviselő-testület tagjaiból szavazatszámláló bizottságot hoz létre. 

 

6. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKATERV SZERINTI ÜLÉSE 

 

8. § 

 

A Képviselő-testület - július és augusztus hónapok kivételével – havonta egy alkalommal, 

minden hónap utolsó csütörtöki napján 13.00 órától rendes ülést tart.   

 

7.A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDKÍVÜLI ÜLÉSE 

 

9.§ 

 

 (1) A Képviselő-testületet 15 napon belüli időpontra össze kell hívni az Mötv 44.§-ában 

meghatározott esetekben. Az ilyen okból szükségessé vált  rendkívüli ülést a polgármester 

hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének 

meghatározásával. 

A meghívót  az ülés tervezett idôpontja elôtt 3 nappal kell a képviselôk és meghívottak részére 

eljuttatni.  

(2) A polgármester a - Képviselő-testület munkatervétôl eltérően - sürgős, halasztást nem tűrő 

esetekben rendkívüli testületi ülést hívhat össze.  

(3)  Amennyiben a polgármester  48 órán belül hív össze rendkívüli testületi ülést, akkor a 

Képviselő-testület bármely kérdésben csak minôsített többségi szavazattal dönthet.  

(4) A jegyző gondoskodik a Képviselô-testületi ülés  időpontjának helyi hírközlő szervek és 

sajtó útján történő meghirdetéséről, valamint az időpont és napirendi javaslat Kiskunhalas 

város honlapján történő közzétételéről. 

 

8. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜNNEPI ÜLÉSE 

 

10.§ 

 

A Képviselő-testület ünnepi ülést tart az alakuló ülésén, a város napja alkalmából  

megrendezett ünnepségen a  kitüntetések átadásakor, valamint a Képviselő-testület eseti 

döntése alapján. 

 

 

9. MUNKATERV 

 

11.§ 

 

(1)   A Képviselô-testület a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében a polgármester 

javaslatára éves munkatervet határoz meg. A következő évi munkatervet jóváhagyásra 

legkésőbb decemberi ülésre kell a Képviselô-testület elé terjeszteni.  

(2)  A  munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, amelynek során javaslatot kér : 

a) a Képviselő-testület tagjaitól,  

b) a  bizottságoktól, 

c) a  Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetőitől,  

(3) A munkatervhez javaslatot tehetnek a városban működő pártok, nemzetiségi 

önkormányzatok, egyesületek, egyházak, társadalmi szervek, a közszolgáltatást nyújtó 
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szervezetek a jegyző által meghatározott időpontig. A jegyző a javaslattételre nyitva álló 

időpontot a hírközlő szerveken és a www. kiskunhalas.hu hivatalos honlapon keresztül hirdeti 

meg.    

(4) A munkaterv tartalmazza: 

a) az ülések tervezett időpontját, 

b)  az ülések várható napirendjét, 

c) megnevezve a napirendi pontok  előadóit, 

d)  meghatározza azokat a napirendeket, melyek előkészítésénél   közmeghallgatást kell 

tartani,              

e) Kiskunhalas város éves rendezvénytervét 

f) az éves pénzügyi - gazdasági ellenőrzésről szóló beszámoló időpontját, 

g) a beszámoltatásra kötelezetteket, illetve a tájékoztatásra felkérteket. 

(5) A munkatervet a város hivatalos honlapjára www.kiskunhalas.hu fel kell tenni. 

 

 

10.ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSA, VEZETÉSE 

 

12.§. 

 

 

(1)A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja 

össze és vezeti 

(2) A tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatásuk, kizártságuk esetén az ülés 

összehívására és vezetésére az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke jogosult. 

 

11.MEGHÍVÓ 

 

13.§ 

 

(1) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket a képviselőknek, a 

tanácskozási  joggal meghívottaknak úgy kell megküldeni, hogy azt az ülés időpontját 

megelőzően legalább 7 nappal elektronikus formában megkapják. A bizottságok 

előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalását az ülés időpontját megelőző 1 nappal kell 

megküldeni, vagy az ülés napján át kell adni a képviselőknek. 

(2) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét, időpontját, 

b) a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét.  

(3) A meghívóhoz mellékelni kell: 

a) az előterjesztéseket, 

b) a határozat-tervezeteket. 

(4) A meghívót a polgármester írja alá. Akadályoztatása esetén a 12.§-ban meghatározott 

helyettesítési szabályokat kell alkalmazni. 

(5) A jegyző a  képviselő-testület  ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a  

lakosságot  a helyi sajtó  ( www.kiskunhalas.hu honlap, Halas TV, Halasi  Tükör ) útján 

tájékoztatja. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztések megjelenítéséhez szükséges technikai eszközöket 

az önkormányzat biztosítja a képviselő-testület tagjainak. 

 

 

 

http://www.kiskunhalas.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
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12.MEGHÍVOTTAK 

 

14.§ 

 

(1) A Képviselő-testület tagjai mellett, állandó meghívottként - tanácskozási joggal – a 

Képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

a) a választókerület országgyűlési képviselőjét,  

b) a jegyzőt és aljegyzőt, 

c) a
 
települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 

d) a közös önkormányzati  hivatal osztályvezetőit, 

e) a Képviselő-testület  által megbízott könyvvizsgálót, a véleményezési körébe tartozó 

napirendekhez,  

f) a napirend tárgya szerint illetékes szervek vezetőit, 

g)  az előterjesztés kapcsán érintett magánszemélyt, jogi személyt vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezetet, illetve annak meghatalmazottját.

   

(2) A Képviselô-testület ülésére meg kell hívni: 

a) A Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal vezetőjét, 

b) Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatóját 

c)  Az önkormányzati reprezentatív szakszervezetek vezetőit  

d) Egyházak 

e) A helyi média képviselőit:  

 Halasmédia Szerkesztősége 

 Halas Rádió 

 McKenzye Tv  

(3) Az előterjesztések a www.kiskunhalas.hu honlapon bárki által megtekinthetők.  

 

13.ELŐTERJESZTÉSEK 

 

15.§ 

 

 

(1) Előterjesztésnek minősül: 

a) rendeleti javaslat; 

b) határozati javaslat; 

c) beszámoló; 

d) tájékoztató. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt c.) és d.) pont szerinti előterjesztés kivételesen szóbeli is lehet.  

(3) A Képviselő-testület elé előterjesztést terjeszthet: 

a) a polgármester, 

b) az alpolgármester, 

c) a jegyző, 

d) a képviselő-testület bizottságai, 

e) a képviselő, 

(4) Az előterjesztés  

a) tartalmi kellékeit a 35.§ bekezdése tartalmazza 

b) formai kellékeit az 5. melléklet tartalmazza 

(5) Az előterjesztéseket a törvényesség biztosítása érdekében a jegyző ellenőrzi és aláírásával 

látja el. Egyidejűleg  feltünteti, hogy a határozathozatal  az Mötv., valamint e rendelet 

vonatkozó előírásai alapján egyszerű vagy minősített többséget igényel. 

http://www.kiskunhalas.hu/


30 
 

(6) Az előterjesztéseket legkésőbb 10 nappal az ülés előtt le kell  adni a jegyzőnek.  

(7) Az előterjesztéseket a bizottságok feladatkörükben meghatározottak szerint véleményezik. 

Bizottsági véleményezés nélkül előterjesztés csak rendkívül indokolt és sürgős esetben  

terjeszthető a képviselő-testület elé. 

Erről a Képviselő-testület a napirend elfogadásakor minősített szótöbbséggel határoz. 

 

 

14.SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

 

16.§ 

 

 

(1) Sürgősségi indítványt a polgármester, a  képviselők,  vagy a jegyző terjeszthet elő. 

(2) Az indítványt - a sürgősség tényének rövid indoklásával és az  indítvány megküldésével  - 

írásban az ülés előtt legalább 24 órával  a polgármesterhez kell benyújtani. 

(3) A sürgősség elfogadásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz. A sürgősség 

elfogadása esetén a Képviselő-testület az indítványt napirendre tűzi. 

 

15.ZÁRT ÜLÉS 

 

17.§ 

 

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. 

(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart vagy tarthat, az Mötv 46.§ (2),(3) bekezdésben és 

50.§-ban szabályozottak szerint. 

 

 

16. HATÁROZATKÉPESSÉG 

 

18.§ 

 

(1) A polgármester az ülés megnyitásakor - a jegyző közreműködésével - megvizsgálja a 

képviselő-testület határozatképességét, s kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait. A 

Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselők több mint fele jelen van.  

(2) A Képviselő-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során 

folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha a képviselő-testület határozatképtelenné válik, a 

polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.  

(3) Ha a Képviselő-testület a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a 

polgármester az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a Képviselő-testület a következő 

ülésén elsőként az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja meg. 

(4) Határozatképtelenség miatt  elmaradt ülést, azonos napirendi pontokkal az elmaradt ülést 

követő első munkanapra, azonos időpontban  összehívottnak kell tekinteni. 

 

17. AZ ÜLÉSEK NAPIRENDJE 

 

19. § 

 

 

 (1) A polgármester a napirend tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti. A napirend tervezete 

tartalmazza a tárgyalandó előterjesztések tárgyának megjelölését, azok előterjesztőjét. A 
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képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elhagyását, elnapolását, illetve a 

javasolt sorrend megváltoztatását.  

(2) A polgármester a napirend  tervezetét szóban kiegészíti az ülésen kiosztott anyagok 

napirendre vételére vonatkozó javaslattal.  Az ülésen kiosztott előterjesztés tárgyalására csak 

halasztást nem tűrő esetben a polgármester külön engedélye és a jegyző törvényességi 

véleménye alapján kerülhet sor. 

(3) Nem kerülhet a Képviselő-testületi ülésen  kiosztásra:  

a)  munkatervben meghatározott feladatokkal kapcsolatos anyag,  

b) 10 millió forintot meghaladó mértékű költségvetés-átcsoportosítás,  

c) intézmény, gazdasági társaság alapítása, átszervezése, megszüntetése, alapító okirat, 

társasági szerződés, alapszabály módosítása,  

d) közalapítvány létrehozása, alapítványhoz való csatlakozás ügyében készített 

előterjesztés,  

e) önkormányzati társulás létrehozásáról, az ahhoz való csatlakozásról szóló előterjesztés,  

f) önkormányzati pénzeszköz, vagyon átadásáról, illetve vagyon elidegenítéséről szóló 

javaslat,  

g) rendeletalkotás, vagy módosítás, 

(4) A napirend megállapításáról vita nem nyitható. 

(5) A Képviselő-testület ülésének napirendjeit elsődlegesen az alábbi sorrendiség 

megtartásával határozza meg: 

a) a helyi rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztések, 

b) minősített többséget igénylő előterjesztések, 

c) egyéb előterjesztések, 

d) beszámolók,  

e) tájékoztatók, 

f) indítványok, 

g) bejelentések   

h) jellegüktől függetlenül az ülésen kiosztott anyagok, 

i) interpellációk, kérdések. 

 

18. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSKOZÁSI RENDJE 

 

20.§ 

 

 

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.  

(2) Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után: 

- a polgármester tájékoztatást ad a két képviselő-testületi ülés között történt fontosabb 

eseményekről, döntésekről, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,   

- amennyiben a választókerület országgyűlési képviselője szót kér, tájékoztatást ad, országos, 

illetve  a választókerületet érintő kérdésekről.  

(3) A tájékoztatókról vita nem nyitható. 

(4) Ezt követően a polgármester: 

a) javaslatot tesz a napirendre, 

b) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, 

c) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és  kihirdeti a 

határozatokat.   
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21.§ 

 

Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. 

Ennek érdekében az alábbi intézkedésekre  jogosult : 

a) figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy csak a napirenddel kapcsolatban tegye meg 

észrevételét, s javaslatát, s attól ne térjen el, 

b) felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő 

kijelentésektől tartózkodjon, 

c) rendre utasíthatja azt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,  

d) megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli, 

e) a nem képviselő részvevőt - ismételt rendzavarás esetén - a teremből kiutasíthatja.  

 

19. NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁS 

 

22. § 

 

 

(1) Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen napirend előtt bármelyik képviselő egy 

alkalommal  3 perc időtartamban felszólalhat. Napirend előtt felszólalnia várost érintő 

közérdekű ügyben, a Képviselő-testület munkáját, vagy a képviselőket érintő általános 

jelentőségű kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az adott ülésen napirendként 

szerepelnek, illetőleg kérdésként, interpellációként, vagy javaslatként terjeszthetők elő. 

(2) A polgármester, vagy a testületi ülést levezető elnök a napirendi pontok tárgyalása előtt szót 

ad a napirend előtti felszólalásra jelentkező képviselőnek, feltéve, hogy a napirend előtti 

felszólalási  szándékát a képviselő az ülést megelőzően  legkésőbb 2 órával a 

polgármesternek, vagy a jegyzőnek, -  a tartalomra utaló címmel - előre jelezte és a felszólalás 

az e rendelet szerinti szabályoknak megfelel. 

(3) Ha a napirend előtti felszólalásra jelentkező képviselő nem az (1) pontban meghatározottak 

szerint szólal fel, a polgármester, illetve a levezető elnök a szót megvonhatja. 

(4) A napirend előtti felszólalásra maximum 3 perc időtartamban a polgármester, illetőleg az 

ülés levezető elnöke vagy az általa kijelölt személy válaszolhat. 

 (5) A napirend előtti felszólalás határozati javaslatot nem tartalmazhat, arról a 

Képviselő-testület határozatot nem hoz. 

20. A NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

23.§ 

 

 

(1)  A polgármester minden napirendi pontról - kivéve a tájékoztató jellegű napirendeket - 

külön vitát nyit.  

(2) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként mindenkor annak előterjesztőjét illeti a szó. 

Legfeljebb 5 perc időtartamban a döntéshozatalt befolyásoló, szóbeli kiegészítést fűzhet az 

írásbeli előterjesztéshez. 

(3) Ezt követően   a bizottságok elnökei maximum 2 percben  ismertetik  az előterjesztéssel 

kapcsolatos bizottsági véleményt, állásfoglalást abban az esetben, ha az előterjesztéssel 

kapcsolatos -  bizottság által elfogadott - határozat módosító indítványt, javaslatot tartalmaz. 

(4) Az előterjesztő esetleges szóbeli kiegészítését követően az előterjesztőhöz kérdéseket lehet 

intézni, egyszer maximum 2 percben, amelyekre válaszolnia kell. A kérdésekre adott válaszok 

követően a polgármester a döntést igénylő napirendi pont felett a tájékoztatók és a kérdésekre, 

interpellációkra adott válaszok kivételével vitát nyit.   
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(5) A képviselői felszólalásra  a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A képviselő 

ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhat hozzá. Az első hozzászólása 

legfeljebb 3  percig tarthat és egy alkalommal élhet felszólalással és  2 perc időtartamban 

reagálhat. 

(6) A napirendben érintett állampolgároknak  a  polgármester a napirenden szereplő  ügyben   

hozzászólási lehetőséget ad, amennyiben az állampolgár azt írásban,  felszólalásának rövid 

tartalmát  a polgármesternek az ülés megkezdéséig, vagy annak szünetében jelezte. A 

felszólalás időtartama maximum 2 perc.  

(7) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tevékenységi körüket érintő előterjesztések 

kapcsán felszólalhatnak.  A felszólalás időtartama maximum 3 perc.  

(8) A jelen rendeletben írt időkorlátok alól a polgármester - a tárgyalt téma fontosságára 

figyelemmel - felmentést adhat. 

(9) Bármikor szót kérhet: 

a)  az előterjesztés készítője 

b) bármely képviselő ügyrendi kérdésben, 

c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni. 

(10) A felszólalások után a polgármester a vitát lezárja. A vita lezárásáról szóló döntését a 

polgármester kimondja. 

(11) Szavazás előtt az előterjesztő, vagy az előterjesztés készítője  maximum 5 percben 

válaszol a vitában elhangzottakra, véleményt  nyilvánít  a határozati javaslathoz elhangzott 

indítványokról és legkésőbb ekkor nyilatkozik arról, hogy az elhangzott kiegészítéseket és 

módosító javaslatokat befogadja-e. Az előterjesztő által elfogadott módosításokat, 

kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti döntési javaslat részének kell tekinteni. 

(12) A válasz után a polgármester az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalja és 

szövegszerűen, az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti, annak megjegyzésével, hogy 

azt az előterjesztő elfogadta-e. 

(13) Szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a döntési javaslat  törvényességével 

kapcsolatosan  észrevételt kíván tenni. 

(14) Az előterjesztést a  napirend előterjesztője a szavazást megelőzően  bármikor 

visszavonhatja. Az előterjesztés napirendről való levételét  a szavazás előtt bármikor, bármely 

képviselő  indítványozhatja. Az  indítványról  a  képviselő-testület - vita nélkül - egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 

(15) Szavazás előtt a polgármester, vagy bármelyik képviselő  tárgyalási szünetet ( maximum  

30 perc ) javasolhat, a javaslatról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel  dönt. 

(16) A vita során a képviselők a hozzászólásuk részeként, a tárgyalt előterjesztésre 

vonatkozóan módosító, illetve kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő 

javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. Új változatot vagy módosító indítványt csak a 

vita lezárásáig lehet előterjeszteni. A polgármester az előterjesztett és a vitában elhangzott  

javaslatokat  szavazásra bocsátja. Először a módosító, kiegészítő javaslatokról kell dönteni.  

(17) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. 

Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a 

polgármester a napirend tárgyalását felfüggesztheti, szünetet rendelhet el. 

Az előterjesztő által tett módosító javaslatot nem kell külön szavazásra bocsátani. 

(18) Ügyrendi kérdésekben a képviselő bármikor maximum  2 percben  szót kérhet,  melyről 

képviselő-testület - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel dönt.  

(19) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a képviselő-testület 

munkájával - ülésének lefolytatásával - kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt.  

Ügyrendi kérdés: 

a) napirend tárgyalásának elhalasztására vonatkozó javaslat, 

b) szavazás módjára vonatkozó javaslat, 
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c) tanácskozás rendjének helyreállítására  javaslat, 

d) polgármester rend fenntartása érdekében tett intézkedés kifogásolása, 

e) speciális ügyrendi kérdés, ha a képviselő-csoport szünetet kér. 

 

21. A SZAVAZÁS MÓDJA 

 

24.§ 

 

 

(1) A Képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. A nyílt 

szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával, annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel 

történik. Ha a szavazás kézfelemeléssel történt a polgármester, illetőleg a levezető elnök a 

szavazatokat a jegyző közreműködésével megszámláltatja.  

(2) Titkos szavazással kell megválasztani az alpolgármestert. 

(3) A Képviselő-testület  titkos szavazást tarthat az Mötv 46.§ (2) bekezdésben foglalt 

ügyekben. 

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke (vagy külön 

szavazóhelyiség) és urna igénybevételével történik. A titkos szavazás eredményét 

jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A titkos szavazást az Ügyrendi és Szociális Bizottság képviselô 

tagjai bonyolítják. 

(5) A Képviselő-testület –  bizottsági, polgármesteri,  képviselői javaslatra - a jelenlévő 

képviselők egynegyedének ”igen” szavazata alapján  név szerinti szavazást rendel  el. 

(6) Név szerinti szavazással kell dönteni a helyi népszavazás kiírásáról, a Képviselô-testület 

feloszlatásáról.  

(7) A név szerinti szavazás szavazatszámláló gép alkalmazása mellett a jegyző, a jelenléti ív 

szerinti sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szóban „ igen”-nel vagy „nem” -mel 

szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.  

 

 

25.§ 

 

(1) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. Egy előterjesztésről csak 

egy határozat hozható. A javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni, hogy 

arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni. 

(2) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát 

képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni - elegendő csupán arra utalni 

- ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor 

sem, ha az előterjesztő a vitában elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, s ezen javaslatok a 

vita során félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek. 

(3) A polgármester először - az elhangzás sorrendjében külön-külön - az előterjesztő által el 

nem fogadott módosító és kiegészítő javaslatokat bocsátja szavazásra.  

(4) A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a képviselő-testület 

az eredeti előterjesztés szerinti javaslat előterjesztő által felvállalt, illetve a képviselő-testület 

által elfogadott módosításokat is tartalmazó egészéről. 

(5) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal 

szavazásra bocsátja. 

(6) A képviselőknek lehetőségük van feltételtől függő, kapcsolódó módosító javaslat 

megfogalmazására. Ezeket csak akkor kell szavazásra bocsátani, ha a képviselő által 

megfogalmazott feltétel az előterjesztő felvállalása, vagy a módosítások megszavazása során 

bekövetkezik. 
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22. HATÁROZATHOZATAL 

 

26.§ 

 

 

(1) A képviselô-testület tagjai „igen” ,  „nem” ,   “tartózkodom”  nyilatkozattal szavaznak.  

(2) A javaslat elfogadásához a jelenlévô települési képviselôk több mint felének igen szavazata 

szükséges. 

 (3) Nem vehet részt a döntéshozatalban az,  aki a képviselő-testület által átruházott 

önkormányzati  hatósági jogkör gyakorlása során az elsőfokú határozat meghozatalában részt 

vett. 

 

 

27.§ 

 

(1) Minősített többséghez a megválasztott települési  képviselők több mint a felének a 

szavazata szükséges. Amennyiben a döntés minősített többségi szavazatot igényel, az azzal 

kapcsolatos részdöntések is minősített többségi szavazattal hozhatók meg.  

(2) Minősített többségi szavazat  szükséges az Mötv-ben meghatározottakon túl: 

a) a gazdasági társaságba történő belépéshez, gazdasági társaságban lévő üzletrész 

elidegenítéséhez; 

b) korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképessé történő nyilvánításához; 

c) fegyelmi ügyben hozott döntéshez; 

d) közfeladat önkéntes felvállalásához, megszüntetéséhez;  

e) közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések; 

f) gazdasági program, közép- és hosszú távú program elfogadásához, és ennek 

végrehajtásáról szóló beszámolója elfogadásához 

g) városi kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához; 

h) sürgősségi indítvány elfogadásához; 

i) 10 millió forint feletti hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz,  1 millió forint feletti 

önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítéséhez; 

j) titkos szavazás elrendeléséhez ; 

k) bizottsági véleményezés nélküli  előterjesztés megtárgyalásához ; 

l) Sürgősséggel, 48 órán belül  összehívott rendkívüli ülésen tárgyalt előterjesztések 

esetében.  

m) önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról vagy tulajdonjogának ingyenes 

átruházásáról, valamint az ingyenes használatba adott vagyon fenntartására, állagának 

megóvására vonatkozó kötelezettségek az önkormányzat általi átvállalásához 

n) önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlan forgalomképessé nyilvánításához 

(3) Több ugyanazon rendelkezésre vonatkozó eltérő javaslat, módosító javaslat közül - ha 

egynél több megkapta az elfogadásához szükséges szavazatot - a Képviselő-testület által 

elfogadott változat az, amelyikre több „igen” szavazatot adtak le. Ha több változatra azonos 

számú igen szavazatot adtak le, ezekre vonatkozóan a szavazást egy esetben meg kell ismételni. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottnál kevesebb számú „igen” szavazat, illetve a (3) 

bekezdés szerint megismételt szavazáson ismételt szavazategyenlőség a javaslat elutasítását 

jelenti. 

(5) A képviselő-testület az érdemi döntést nem igénylő tájékoztatóról, bejelentésről, 

állásfoglalásról határozatot nem hoz.   
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28. § 

 

(1) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja és kihirdeti a javaslat 

mellett, majd ellene szavazók,  a tartózkodók és a szavazásban részt nem vett, de jelenlévő 

képviselők számát, és kihirdeti a döntést. 

(2) A döntés ismertetése vonatkozik a zárt ülésen hozott döntésre is,  a határozat ismertetésére 

rögtön a zárt ülés napirendjei után kerül sor. Nem hozhatók nyilvánosságra a hatósági ügyekben 

hozott döntések. A közérdekű és közérdekből nyilvános adat - így különösen az önkormányzati 

költségvetésre és annak végrehajtására, az Önkormányzat vagyonának kezelésével, 

birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 

megterhelésével, vagy a vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével, a közpénzek 

felhasználásával, az ezekre kötött szerződésekkel, a piaci szereplők, magánszervezetek és 

-személyek részére biztosított kizárólagos, vagy különleges jogok biztosításával kapcsolatos 

döntések - megismerésének lehetőségét kizárni nem lehet. 

 

23. SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG 

 

29.§ 

 

(1) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az 

ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A 

kizárásról a érintett települési képviselő kezdeményezésére  vagy bármely települési képviselő 

javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt  települési képviselőt a határozatképesség 

szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.  

(2) Az személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának 

kivizsgálására – annak ismertté válását követően azonnal – a Képviselő-testület ügyrendi 

vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi és Szociális Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 

(3) Az Ügyrendi és Szociális Bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes 

meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését. 

(4) Az Ügyrendi és Szociális Bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a 

Képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. A Képviselő-testület határozattal dönt a 

személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról. 

 

24. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ELJÁRÁS 

 

29/A.§ 

  

 A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Ügyrendi 

és Szociális Bizottságnak adja át kivizsgálásra. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság a vizsgálat 

eredményéről – törvény eltérő rendelkezése hiányában -  döntés céljából a Képviselő-testület 

elé terjeszti. 

 

 

III. FEJEZET 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI 

 

25. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
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30.§ 

 

(1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak  végrehajtására önkormányzati 

rendeletet alkot.  

(2) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:  

a) a polgármester, 

b) az alpolgármester, 

c) a képviselő 

d) a képviselő-testület bizottsága, 

e) a jegyző, 

(3) A kezdeményezést: 

a) a polgármesternél kell benyújtani legkésőbb 15 nappal az ülés előtt,  aki  a hivatal, a 

rendelet tárgya szerint illetékes képviselő-testületi bizottságok bevonásával a 

kezdeményezést majd a tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti 

b) a benyújtott rendelet-tervezet napirendre vételéről a képviselő-testület dönt az 

előterjesztés benyújtását követő első munkaterv szerinti ülésen. 

(4) A rendelet szakmai előkészítése minden esetben a jegyző feladata. Ennek során minden 

olyan előkészítő munka elvégzése és elvégeztetése, amely lehetővé teszi, hogy a testület elé 

döntésre alkalmas előterjesztés kerüljön. 

Ennek során feladata különösen: 

a) a döntés előkészítésben közreműködők közötti munka elosztása, 

b) a tervezetek bizottsági véleményeztetéséről és az észrevételek feldolgozásáról való 

gondoskodás,  

c) az elvi célkitűzések érvényesítésének, a vitás kérdések megfelelő  szinten történő 

eldöntésének biztosítása,  

d) az érintett társszervekkel való koordináció, 

e) az adminisztrációs munka megszervezése, 

f) a tervezet testület előtti megvitatásában való részvétel. 

(5) Az elkészült rendelet tervezetet a tárgya szerint illetékes bizottság(ok),  továbbá az 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  minden esetben megvitatja.  Az SZMSZ-t, a  gazdasági 

programot, az éves  költségvetésről szóló  rendelet tervezetet a képviselő-testület valamennyi 

bizottsága megvitatja. 

(6) Az önkormányzati rendelet tervezete csak indokolással együtt nyújtható be a 

képviselő-testületnek, módosítása esetén el kell választani a tervezetet a hatályos szövegtől. 

(7) A rendelet-tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület - szükség esetén- más szakértőket is 

felkérhet.  

 (8) A rendelet-tervezetet a polgármester, alpolgármester Képviselő-testület bizottsága, a 

jegyző terjeszti a Képviselő-testület elé. 

(9) A rendelet-tervezet elfogadásához, valamint a rendeletalkotással kapcsolatos 

részszavazások esetében a döntéshozatalhoz minősített többség kell. 

 

31. § 

 

(1) A rendelet elfogadását követően, annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti.  

(2) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző   

gondoskodik. A rendelet irattári példányát kihirdetési záradékkal kell ellátni. 

(3) Az önkormányzati rendeletet  a Halasi Tükör  helyi újság mellékletében  kell 

megjelentetni. Az önkormányzati rendeletet  egységes szerkezetben az önkormányzat   

honlapján az ülést követően,  15 napon  belül meg kell jelentetni. 
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(4) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Az önkormányzati 

rendelet helyben szokásos kihirdetési módja Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.) épületén belül elhelyezett hirdetőtáblára történő kifüggesztés. A 

kihirdetés időpontjának  a  hirdetőtáblán  történő kifüggesztés napját kell tekinteni. 

(5) A rendeletet meg kell küldeni azon szerveknek, szervezeteknek és intézményeknek, 

amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg. 

 

32. § 

 

(1) A rendeleteket a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint  a jogszabály kihirdetése során 

történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 

32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 9.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell megjelölni. 

(2) A jegyző   jelezni   köteles   jogszabályváltozás   esetén  a   képviselő-testületnek  

az  önkormányzati  rendeletek módosításának szükségességét. 

(3) Az önkormányzati rendeletet meg kell küldeni a  Bács-Kiskun Megyei  

Kormányhivatalnak (www.njt.hu), valamint a Jegyzői Titkárság gondoskodik arról, hogy a 

hivatalos honlapra  www.kiskunhalas.hu oldalra felkerüljön.          

 

26. HATÁROZATOK 

 

33. § 

 

(1) A határozatokat  a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint  a jogszabály kihirdetése során 

történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 

32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 13.§-ban foglaltak szerint kell megjelölni. 

(2) A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét. 

A végrehajtásért felelősek lehetnek: 

a) a polgármester, az alpolgármester 

b) a bizottság elnöke,  

c) a jegyző 

(3) A Képviselő-testület határozatait meg kell küldeni a tisztségviselőknek, az állandó 

bizottságok elnökeinek, illetve a végrehajtás és az érintettek részére történő megküldés végett a 

felelős osztályoknak. A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet. 

(4) A határozat végrehajtásáról a határidő lejárta után a jegyző tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 

 

IV. FEJEZET 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS 

BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

27. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  ANYAGOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

34. § 

 

(1) A Képviselő-testület elé kerülhetnek: 

a) napirend előtti felszólalás, 

b) előterjesztés, 

c) beszámoló, 

d) tájékoztató, 

http://www.njt/
http://www.kiskunhalas.hu/
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e) képviselői indítvány, 

f) interpelláció, kérdés. 

(2) Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti anyagokat előzetesen, írásban kell benyújtani a jegyző 

részére, aki a benyújtott anyagok alapján - az e)-f) pont kivételével, előzetes törvényességi 

véleményezést követően - gondoskodik az ülés napirendi tervezetének elkészítéséről. A 

benyújtáskor – az e)-f) pont kivételével - figyelemmel kell lenni az ülés meghívójának 

kézbesítésére irányuló 13.§ szerinti időpontra. 

28. ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

35. § 

 

  (1) A Képviselő-testület  elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei: 

a) a tárgy pontos meghatározása; annak áttekintése, hogy a téma szerepelt-e már korábban 

is napirenden, s ha igen, milyen döntés született;  

b) a meghozandó döntés indokainak bemutatása, 

c) a tárgykört rendező jogszabályok megjelölése, 

d) elemezni kell azokat az új követelményeket, összefüggéseket, a lakossági 

véleményeket, amelyek új intézkedéseket, testületi döntést igényelnek, 

e) mindazon körülmények, összefüggések, tények és adatok bemutatása, amelyek lehetővé 

teszik az értékelést és a döntést indokolják; 

f) be kell mutatni az előkészítés során végzett összehangoló munka főbb tapasztalatait; 

mely személyekkel vagy szervezetekkel történt egyeztetés és ennek során milyen 

lényeges érdek- és véleménykülönbségek merültek fel (kisebbségi vélemények 

bemutatása), ezek közül melyek nem kerültek a határozati javaslatokba; 

g) konkrétan jelölje meg az előterjesztés a feladatokat, a megvalósításhoz szükséges 

feltételeket és a végrehajtás során elérhető eredményeket; 

h) az előterjesztés szerves részét képezik a téma átfogó értékelését segítő mellékletek   

(statisztikai táblák, korábbi határozatok szövege, stb.) 

i) a határozati javaslatok logikusan épüljenek az előterjesztés megállapításaira, 

j) legyen a határozati javaslat egyértelmű, szakszerű és végrehajtható, tartalmazza a 

végrehajtásért felelősök nevét, a végrehajtási határidő megjelölését, 

k) a határozati javaslatban utalni kell a korábban hozott határozatok további sorsára 

(hatályon kívül helyezés, módosítás, hatályban fenntartás), 

l) az önkormányzati hatósági ügyekben készített előterjesztés tartalmazza a döntési 

javaslat tömör kivonatát. Az eljárás iratanyaga a Közös Önkormányzati Hivatal 

illetékes osztályán tekinthető meg, 

m) az előterjesztésben fel kell sorolni azon személyek, szervek, szervezetek körét, 

akiknek/amelyeknek jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joga áll fenn a 

meghozandó döntés körében, illetve akiket/amelyeket arról tájékoztatni szükséges. A 

véleményüket, álláspontjukat tartalmazó írásos dokumentumot az előterjesztés mellé 

kell csatolni.  

(2) A Képviselő-testület  elé kerülő előterjesztések egyéb követelményei: 

a) A Képviselő-testületi  előterjesztés sokszorosítási példányának az előterjesztő, vagy 

kijelölt helyettese aláírását vagy elektronikus esetben sk-val ellátott aláírását kell 

tartalmaznia. 

b) Az előterjesztésben meg kell jelölni, hogy a határozat végrehajtása a Közös 

Önkormányzati Hivatal mely osztályának (osztályainak ) feladatkörébe tartozik. 

(3) Az előterjesztéseket - a rendelet 3. számú mellékletében foglalt feladat- és hatáskörök 

figyelembevételével - a tárgykör szerint érintett állandó bizottság véleményezi. 
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(4) Minden, a költségvetési rendelet végrehajtását érintő előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó 

módosító javaslatot csak a Pénzügyi Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

és a polgármester állásfoglalásával lehet benyújtani.  

(5) Ha előterjesztés vagy módosító javaslat a költségvetés kiadásának növelését vagy 

bevételének csökkenését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly 

megőrzése érdekében javasolt megoldást is.  

(6) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésekhez mellékelni kell a 

könyvvizsgáló jelentését. Ennek hiányában a javaslatról érvényes döntés nem hozható.  

(7) A területi és települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak 

jogviszonyát érintő, különösen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kérdésekben az Önkormányzati 

Érdekegyeztető Tanács véleményét ki kell kérni, véleményük az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

(8) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezések, választások, és egyéb pályázatok 

esetén a pályázatra beérkezett pályamunkák az előterjesztés mellékletét képezik, azonban azok 

a személyi jellegű döntések, és nagyobb terjedelmű egyéb pályázatok esetén a Közös 

Önkormányzati Hivatalban tekinthetők meg. 

(9) A zárt ülés napirendjén szereplő előterjesztés jobb felső sarkában a "ZÁRT ÜLÉS 

NAPIRENDJE" megjelölést kell alkalmazni. 

 

29. BESZÁMOLÓ 

 

36.§ 

 

(1) A beszámoló 

a) önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, 

b) a Képviselő-testület valamely határozatának végrehajtásáról, 

c) az interpellációk kivizsgálásáról, 

d) a Képviselő-testület és szervei tevékenységéről készíthető.  

(2) A beszámolók benyújtására a Képviselő-testület határozataiban felelősként megjelölhető 

személyek –a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnökök, és a jegyző 

feladatkörükben –, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak. 

(3) A beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület határozatot hoz. 

(4) A jogszabály alapján beszámolásra kötelezett nem önkormányzati szervek beszámolóját a 

polgármester terjeszti elő.  

30. TÁJÉKOZTATÓ 

 

37. §  

 

 

(1) A tájékoztató olyan információk Képviselő-testület elé terjesztését jelenti, amelyek az 

önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve amelyek 

valamely  a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv 

tevékenységének megismerését segítik elő.  

(2) Tájékoztató formájában kell beterjeszteni - ha nem valamely döntés meghozatalát 

támasztják alá  

a) a jogszabályok ismertetését, 

b) az önkormányzat költségvetési mérlegére vonatkozó adatokat, 

c) a  Képviselő-testület  és szervei működésére jellemző adatokat, 

d) a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetését, stb. 
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(3) Tájékoztató benyújtására a 15. § (3) bekezdésben megjelöltek jogosultak. 

(4) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, elfogadásáról a Képviselő-testület vita és 

felszólalás nélkül dönt. Amennyiben a képviselő-testület a tájékoztatót nem fogadja el, azt 

átdolgozva a következő ülésre ismét be kell terjeszteni. 

 

31. INDÍTVÁNY  

 

38. §  

 

(1) Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet, vagy határozat meghozatalára. Az indítványnak 

tartalmaznia kell a javasolt döntés főbb elemeit. 

(2) A képviselői indítvány vonatkozhat az indítvánnyal javasolt döntés előkészítésére. 

(3) Indítványt bármely képviselő terjeszthet a Képviselő-testület elé.  

(4) Az indítvány elfogadásáról a polgármester nem nyit vitát, azonban ahhoz bármely képviselő 

- további javaslat megtételével - csatlakozhat. Az indítvány felett a Képviselő-testület vita és 

felszólalás nélkül dönt. 

(5)Az indítvány elfogadása esetén a Képviselő-testület az ügyet a polgármesternek, az 

alpolgármesternek, a jegyzőnek vagy az illetékes bizottságnak adja ki Képviselő-testületi 

döntés előkészítése céljából. 

 

32. INTERPELLÁCIÓ, KÉRDÉS 

 

39. § 

 

 

(1) Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen 

gyakorlatot jelez. A Képviselő-testület tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a 

bizottságok elnökeihez és a jegyzőhöz írásban interpellációt intézhetnek önkormányzati 

feladatkörbe tartozó minden ügyben. Az írásban beadott interpellációkat a képviselő szóban 3 

percben összefoglalhatja. 

(2) Az interpellált 15 napon belül írásban köteles választ adni.  

(3) Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület következő ülésén napirendre 

tűzi. 

(4) A képviselő  a  válasz után nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Ha a képviselő a választ 

nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. 

(5) Ha a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, az interpellációt, az illetékes bizottságnak, 

adja ki kivizsgálásra. Amennyiben a bizottság javaslata képviselő-testületi döntést igényel, a 

polgármester a bizottsági ülés követő Képviselő-testületi ülésen  azt előterjeszti. 

(6) Kérdés minden olyan képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés 

előkészítési jellegű felvetés, vagy tudakozódás, amely nem kapcsolódik a soron lévő napirend 

témájához. Kérdés feltevésére és megválaszolására az interpellációra vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni. 

 

33. KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVE 

 

40.§ 
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(1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni  1 példányban. A testületi ülés 

teljes hanganyaga számítógépes úton rögzítésre kerül, melynek anyagát merevlemezen kell 

tárolni. 

(2) A zárt ülés hangfelvétele külön kerül rögzítésre, s a napirendi pont zárt ülésen való 

tárgyalásáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, az e § (3), (4), (5) bekezdésében foglaltak 

szerint. 

(3) Az írásos  jegyzőkönyvnek az Mötv-ben meghatározottakon túl  tartalmaznia kell:  

a) az ülésen végig, illetőleg annak egyes napirendi pontjainál, tanácskozási joggal  

jelenlévők nevét, 

b) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid 

tartalmát, a  szóban  előterjesztett határozati javaslatokat, döntésenként a szavazás, - 

név szerinti szavazás esetén annak részletes eredményét,  

c)  az elhangzott bejelentéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve 

határozatokat, 

d) a képviselő kérésére, írásos külön véleményét, 

e) az elhangzott interpellációt, s az arra adott szóbeli válasz lényegét, valamint az 

interpelláló véleményét és a Képviselő-testület döntését, 

f) a napirenden kívüli felszólaló nevét, felszólalása lényegét, 

g) az elhangzott bejelentések lényegét, 

h)  a polgármester és a jegyző, valamint két hitelesítő képviselő aláírását,  

(4) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a) az ülésre szóló meghívó, 

b) az előterjesztéseket és azok mellékletei, a határozat-tervezetek egy-egy példánya, 

c) az ülésen elfogadott rendeletet, 

d) a rendelet-tervezethez írásban benyújtott módosító indítványok. 

e) bizottsági határozatok, Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács véleménye, 

f) a névszerinti szavazás névsora, 

g) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv, 

h) az aláírt esküokmány, 

i) a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz, 

j) a jelenléti ív.  

 (5) A képviselô-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről - hangrögzítés és kézírásos 

anyag alapján -  a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv egy eredeti példányának megőrzéséről 

és beköttetéséről a jegyző gondoskodik. 

(6) Zárt ülésről külön  hangrögzítés és külön  jegyzőkönyv készül.  

(7) A rendeletekről és határozatokról központi nyilvántartást kell vezetni. 

(8) Az állampolgárok a nyilvános ülés jegyzőkönyvébe a Városi Könyvtárban, a képviselők a 

Közös Önkormányzati Hivatalban betekinthetnek. 

(9) A zárt ülés jegyzőkönyvének eredeti példányát, valamint a hangfelvételt a titkos ügyiratok 

kezelésére vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 

A külön törvény szerinti  közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének 

lehetőségét a zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.  

(10) A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés nyilvános. 

(11) Az ülésekről készült hang anyagot  a Közös Önkormányzati Hivatal Ügyiratkezelési 

Szabályzata szerint kell kezelni és őrizni. 

(12) A zárt ülés hanganyagát csak a zárt ülésen részt venni jogosultak hallgathatják meg. A zárt 

ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi joggal 

rendelkező személyek jogosultak. 

(13) A jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt, jogszabályban meghatározottak szerint- az ülést 

követő 15 napon belül - a jegyző megküldi a Kormányhivatal vezetőjének. 
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(14) A képviselők, vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv 

kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal. 

Ha a polgármester a kiigazítási javaslattal nem ért egyet, az Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottság a hangfelvétel meghallgatását követően dönt a jegyzőkönyv kiigazításáról. 

 

 

V. FEJEZET 

 

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS LAKOSSÁGI KAPCSOLATTARTÁS 

 

34. LAKOSSÁGI FÓRUMOK 

 

41. § 

 

 

(1) A polgármester, az alpolgármester a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen 

tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítése céljából várospolitikai fórumot tarthatnak. 

(2) A képviselők fórumot tarthatnak a választók részére. A sajtóban közzétett helyen és 

időpontban a helyi képviselő fogadóóra keretében találkozik a város lakosságával.  

 

35. KÖZMEGHALLGATÁS 

 

42. § 

 

 (1) A Képviselő-testület évente legalább  egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást  tart, 

amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek  képviselői közérdekű kérdést és 

javaslatot tehetnek, maximum 5 percben.  

(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 15 nappal a -közmeghallgatás előtt - a 

helyi sajtón keresztül ( Halas TV, Halasi Tükör ) a lakosságot tájékoztatni kell.  

(3) A Képviselő-testület az elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdés, 

kezdeményezés, javaslat megvizsgálását a tárgy szerint illetékes bizottságnak adja ki. A 

vizsgálat eredményéről a bizottság elnöke, a képviselő -testület soron következő ülésén 

tájékoztatást ad. 

(4) A javaslattevőt a vizsgálat eredményéről, a képviselő-testület döntéséről értesíteni kell.  

 

 

36. KAPCSOLATTARTÁS A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL 

 

43. § 

 

(1) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok a nemzetiséghez tartozók 

érdekeinek érvényesülése – különösen anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a 

nemzetiségek kulturális  autonómiájának megvalósítása és megőrzése – érdekében 

együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal. 

(2) A nemzetiségi ügyekben eljáró alpolgármester rendszeres konzultációt tart a települési 

nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, elősegíti együttműködésüket, programjaik 

megvalósítását.  

(3) Képviselő-testület - a települési nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezésére - 

jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához éves költségvetésében meghatározza a 
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települési nemzetiségi önkormányzatok használatába adandó vagyont, a vagyontárgyak és 

pénzeszközök pontos megjelölésével. 

(4) Ha a nemzetiségi  önkormányzat jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület  döntése 

szükséges, a települési nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a 

Képviselő-testület a következő ülés napirendjére tűzi, ha a döntés más önkormányzati szerv 

hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles 

döntést hozni.  

(5) A Képviselő-testület által megbízott személy - települési nemzetiségi  

önkormányzatonként - a települési nemzetiségi  önkormányzat elnökével az önkormányzat 

költségvetésének összeállítása előtt áttekinti a települési nemzetiségi önkormányzat következő 

költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait.  

(6) A települési nemzetiségi önkormányzat működéséhez az önkormányzat a mindenkori 

költségvetéséből az igényelt központi támogatást, lehetőségei szerint kiegészítve, forrásként 

biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal útján ellátja adminisztratív, valamint 

együttműködési megállapodás alapján pénzügyi és számviteli feladataikat. Az önkormányzat a 

települési nemzetiségi önkormányzat elhelyezését a nemzetiségi önkormányzat egyetértésével 

biztosítja. 

 

 

VI. FEJEZET 

SZERVEZETI  SZABÁLYOK 

 

37. POLGÁRMESTER 

 

44. § 

 

(1) A polgármester Kiskunhalas Város Önkormányzatának vezetője, a Képviselő-testület 

elnöke, a város első tisztségviselője. Megbízatását főállásban látja el. A Polgármester 

polgármesteri esküjének megfelelően képviseli a Képviselő-testületet. Államigazgatási 

tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.  

(2) A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, határozatképessége, döntéshozatala, 

működése szempontjából, önkormányzati képviselőnek tekintendő.  

(3) Szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az önkormányzat 

demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Kiskunhalas fejlődéséhez, az 

önkormányzat szervei munkájának hatékonyságához. Biztosítja a demokratikus helyi 

hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését. Gondoskodik a testület működésének 

nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő 

közösségeit, kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és társadalmi 

szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel, a nemzetiségi önkormányzatok 

testületeivel, az országgyűlési képviselővel. 

(4) Szervezi az önkormányzat és a külföldi partnervárosok, szervezetek együttműködését. 

(5) A polgármester - az alpolgármester közreműködésével - összehangolja a bizottságok 

működését, indítványozhatja azok összehívását, a bizottságok elnökeit egyeztető 

megbeszélésre összehívhatja. 

(6)A polgármester költségvetési szervek vezetőivel egyeztetett költségvetési 

rendelet-tervezetet a az állandó bizottságok elé terjeszti, annak megtárgyalása és a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság általi véleményezése végett.  

(7) Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a Közös Önkormányzati 

Hivatal közreműködésével látja el. A Képviselő-testület által polgármesterre átruházott feladat- 

és hatáskörök jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. 
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(8) A Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva -  a jegyző 

javaslatának figyelembevételével - meghatározza a Közös Önkormányzati Hivatal feladatait. 

(9) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatásköreinek gyakorlását átruházhatja. 

 (10) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat és 

meghatározza – jogszabályok keretei között – illetményét.  A képviselő-testület   munkáltatói 

jogkörében hozott  határozatok, jogszabályi rendelkezés  végrehajtásával kapcsolatos 

kiadmányozást az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke gyakorolja.  

(11) A hatáskörébe tartozó ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

(12) Zárt ülés keretében negyedévente tájékoztatást nyújt a  Képviselő-testületnek az 

Önkormányzat bíróság előtti pereiről, valamint a megszületett ítéletekről. 

(13) Javaslatot tesz az Önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó 

szervezetek legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és 

tagjainak tiszteletdíjára. 

 

38. AZ ALPOLGÁRMESTER 

 

45.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a polgármester munkájának segítésére és a polgármester 

helyettesítésére egy főállású alpolgármestert, továbbá meghatározott feladat ellátására  egy 

társadalmi megbízatású nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármesterek feladataikat a  polgármester irányításával, annak távollétében, 

vagy akadályoztatása esetén a polgármesterrel egyeztetve látják el. 

(3) Az alpolgármesterek feladatkörét a polgármester határozza meg. 

 

 

39. JEGYZŐ 

 

46.§ 

 

 

(1) A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban meghatározott képesítési 

követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.  

(2) A jegyző feladata: 

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

b) a polgármester irányításával vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, megszervezi 

annak munkáját,  

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,  

d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, 

e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, szabályozza a kiadmányozás rendjét,  

f) tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és a Képviselő-testület 

bizottságainak ülésén, 

g) rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, bizottságoknak, polgármesternek 

az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, 

h) tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, 

i) szervezi a jogi felvilágosító munkát, 

j) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzésérôl, 

k) gyakorolja  a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői 

tekintetében, a polgármester meghatározhatja azon kinevezéssel, vezetői megbízással, 
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felmentéssel, a vezetői megbízás visszavonásával, jutalmazással kapcsolatos ügyeket, 

melyek tekintetében egyetértési jogot gyakorol, 

l) biztosítja a képviselők munkájának tárgyi és személyi feltételeit. 

(3) Előkészíti a Képviselő-testületi előterjesztéseket, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal 

illetékes osztályán keresztül a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket. A költségvetési szervek 

vezetőivel egyezteti és írásban rögzíti a költségvetési rendelet-tervezetet. Ellátja a 

Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos 

feladatokat. A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, a 

polgármesternek, alpolgármesternek,  ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. 

(4) A jegyző és az aljegyző tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén 

– legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzői képesítési követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselője látja el, akit a 

polgármester jelöl ki. 

 

40. ALJEGYZŐ 

 

47.§ 

 

(1) A polgármester a jegyzô helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására  

- a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki. 

 

 

41. A KÉPVISELŐ 

 

48.§ 

 

   

(1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az  

érdekeit. A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. A települési képviselő az alakuló 

ülésen az Mötv 1. melléklete szerint esküt tesz.  

(2) A képviselő: 

a) részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 

szervezésében és       ellenőrzésében,  

b) részt vesz a Képviselő-testület ülésein, 

c) felszólalhat, 

d) indítványt tehet, 

e) kérdéseket  tehet fel, 

f) interpellálhat,  

g) szavaz a döntést igénylő ügyekben a képviselő-testület ülésén a polgármestertől,  

alpolgármestertől,  a jegyzőtől,  a bizottság elnökétől   önkormányzati   ügyekben   

felvilágosítást   kérhet,   amelyre   az   ülésen   - vagy legkésőbb 15 napon belül - 

írásban - érdemi választ kell adni.  

h) Kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, 

illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.  

i) Tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottsági ülésén. Javasolhatja a bizottság 

elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság 

legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell 

hívni. 

j) Megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.  
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k) e) A  Képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges 

tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Az igénylést a jegyzőn keresztül előzetesen 

egyeztetett időpontban érvényesítheti. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a 

Képviselő-testület  hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi 

választ köteles adni. 

 

49. § 

 

 

(1) A képviselő, a bizottság nem képviselő tagja a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak 

megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint köteles 

figyelembe venni a magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll. A 

Képviselő-testület  és a képviselő-testület bizottsága zárt ülésére kiküldött előterjesztés, azok 

mellékletei, a zárt ülésen elhangzottak, az ott történtek közül, csak az hozható nyilvánosságra, 

amelyet a polgármester, illetve a levezető elnök, bizottsági elnök a nyílt ülésen bejelent. A zárt 

ülés papír alapú előterjesztéseit azok valamennyi mellékletét a képviselő köteles a testületi ülést 

követően a jegyzőnek haladéktalanul átadni, az elektronikusan küldött előterjesztéseket 

megsemmísiteni köteles, ennek tényéről a jegyzőt elektronikus úton értesíteni kell a 

képviselő-testületi ülést követő nap 16 óráig.    

(2) A titokvédelem biztosítása a képviselő-testület ülését vezető polgármesterre, 

alpolgármesterre, a bizottsági ülések során a bizottság elnökére hárul. 

(3)  A képviselő köteles:  

a) részt venni a képviselő-testület munkájában,  

b) felkérés alapján részt venni a testületi ülések elôkészítésében, valamint a különböző 

vizsgálatokban, 

c) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, illetve a lakosság önszerveződő közösségeivel.  

(4)A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát 

megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti. 

 

42. KÉPVISELŐI CSOPORTOK 

 

50.§ 

 

(1)A képviselők képviselőcsoportokat (frakciókat) hozhatnak létre úgy, hogy egy képviselő 

csak egy képviselőcsoport tagja lehet és képviselőcsoport alakításához legalább kettő képviselő 

részvétele szükséges. Az ugyanazon párthoz tartozó képviselők csak egy frakciót alkothatnak.  

(2)
 
A képviselőcsoport megalakulását a Képviselő-testületnek be kell jelenteni. A bejelentésnek 

tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetőjének és helyettesének nevét, 

a képviselőcsoport tagjainak névsorát, valamint ezen adatok megváltozását. 

(3)A képviselőcsoportot a Képviselő-testület előtt megnevezett vezetője (frakcióvezető) vagy 

akadályoztatása esetén Képviselő-testület előtt megnevezett helyettese képviselik. 

(4) A képviselőcsoportok vezetőit a polgármester és az alpolgármester és a legnagyobb 

képviselőcsoport vezetője egyeztető tárgyalásra összehívhatják. Az egyeztető tárgyalást össze 

kell hívni, ha a képviselőcsoportok vezetői közül legalább 2 fő írásban kéri. 

 

43. KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

51. § 
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(1) A Képviselô-testület bizottságai előkészítő, szervező és ellenôrzô feladatokat látnak el.  

(2) A bizottságok lehetnek: 

a)  állandó bizottságok, 

b)  ideiglenes bizottságok 

(3) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Ügyrendi és Szociális Bizottság 6 fő 

b) Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6 fő 

c) Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 6 fő 

(4) A bizottságok részletes feladat és hatáskörét  a 3. melléklet tartalmazza. 

 

52.§ 

 

(1) A bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület választja meg. A bizottság elnökét és 

tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az 

alpolgármester, nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja. 

(2) A bizottság elnökének személyére vonatkozóan előzetesen ki kell kérni a 

Képviselő-testületbe jutott pártok és társadalmi szervezetek véleményét. 

(3) A bizottságok létszámáról és összetételéről a képviselô-testület a polgármester 

előterjesztésére külön határozattal rendelkezik. 

(4) Tanácskozási joggal meghívott személyekre vonatkozó szabályok: 

a) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt, az 

alpolgármestert, továbbá a  képviselő-testületi és bizottsági előterjesztés tárgyalásakor 

azt, akit az előterjesztő tanácskozási joggal meghívni javasolt. 

b) A bizottság állandó tanácskozási jogot adhat azon személyeknek – maximum 3 fő - akik 

részvételét a bizottsági munkában szükségesnek tartja.  

c) A bizottság eseti tanácskozási jogot adhat egyes napirendi pontok tárgyalásának idejére 

azon személyeknek, akik véleményének megismerését az adott ügy tisztázása 

érdekében szükségesnek tartja. 

d) A bizottság elnöke a napirendi pontok tárgyalásához bárkit meghívhat, aki 

véleményének megismerését az adott határozat meghozatalához szükségesnek tartja. 

(5) A bizottságok ellenőrzik a Közös Önkormányzati Hivatalnak,  a képviselő-testületi 

döntések előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját, céljaitól való eltérést, az 

önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a 

polgármester intézkedését kezdeményezheti.   

(6) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, ellenőrzi a 

döntések végrehajtását.  

(7) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni. 

(8) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a 

képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett 

döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

(9) A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját személyesen 

érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. Kizárásról elnök 

esetében a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.  

 

53.§ 

 

(1) A Képviselő-testület állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladatot és hatáskört, 

amelyet helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz. 

(2) Döntenek: 

a) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben,  
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b) a Képviselő-testület helyi rendeletében a bizottság részére megállapított hatáskörökben, 

(3) Előkészítik:  

a) a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat ,  

b) a feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket, 

c) döntési jogkörükbe tartozó célfeladat előirányzat felhasználásának alapelveit,  

d) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörükbe tartozó szükség szerinti módosítását. 

(4) Javaslatot tesznek: 

a) a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetői álláshelyének betöltésére beérkező 

pályázatokat értékelő bizottságok személyi összetételére, 

b) javaslatot tesznek az éves munkaterv összeállításához, 

c) az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő gazdasági társaságok, 

intézmények létesítésével, átalakításával, megszüntetésével, átvételével és 

ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekre, 

d) javaslatot tesznek a Képviselő-testület helyi rendeletének vonatkozó szakaszai alapján 

kitüntetések odaítélésére és megvonására.  

(5) Véleményezik: 

a) a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések feladatkörükbe tartozó kérdéseket, 

b) az önkormányzat éves pénzügyi tervének és költségvetési rendelet-tervezetének 

szakterületüket érintő részét, a szakterületükhöz tartozó 100%-os, vagy részben 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, intézmények szakmai munkáját, 

c) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörébe tartozó szükség szerinti módosítását.  

(6) Ellenőrzik: 

a) a Képviselő-testület és bizottsági döntések végrehajtását, 

b) a Képviselő-testület tartozó intézmények működését. 

(7) Beszámolnak: a bizottság éves tevékenységéről, a bizottsági célfeladat előirányzat 

felhasználásáról és azok  végrehajtásáról. 

(8) Kezdeményezik: a szakterületükhöz tartozó önkormányzati rendeletek szükség szerinti 

módosítását. 

 

44. IDEIGLENES BIZOTTSÁG 

 

54.§ 

 

 

(1)   Képviselô-testület  meghatározott feladat ellátására, javaslat kidolgozására bármely 

képviselő javaslatára,  a polgármester előterjesztése alapján ideiglenes bizottságot  is 

létrehozhat. 

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak 

számát  a Képviselő-testület  a bizottság felállításakor határozza meg.  

(3) Ideiglenes bizottság elnöke lehet más állandó vagy ideiglenes bizottság elnöki tisztjét ellátó 

képviselő is. 

 

45. BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE 

 

55.§ 

 

(1) A bizottságok  működésük  szabályait maguk állapítják meg. 

(2) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A meghívó és 

előterjesztések megküldésére e szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni. 
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(3) Kizárólag a bizottság által tárgyalt  előterjesztésekkel kapcsolatos eljárási szabályok 

megegyeznek a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szabályaival.  

(4) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.  

(5) A bizottság  határozatát  szótöbbséggel hozza. 

(6) A bizottságok állásfoglalásuk, döntéseik kialakításához esetenként szakértőt vehetnek 

igénybe és  más szakbizottsággal együttes ülést is  tarthatnak.   

 (7) Amennyiben a  két szakbizottság együttes ülést  tart, abban az esetben az alábbi 

szabályok szerint kell eljárni: 

a) Együttes bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon jelen van a megválasztott 

tagoknak több mint a fele.  

b) Az együttes bizottsági ülés levezető elnökét a jelenlévő bizottsági tagok jelölik ki. 

c) Az együttes bizottsági ülésen hozott határozatok meghozatalához a jelenlévő tagok több 

mint felének egybehangzó szavazata szükséges. 

 (8)  A bizottsági ülés időpontját és várható napirendjeit a bizottság elnökével egyeztetni kell, 

a meghívót a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott  képviselő  

bizottsági tag írja alá.  A bizottsági meghívó az elnök egyetértésével  sk. jelzéssel, aláírás 

nélkül is kiküldhető. 

(9) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

Külön jegyzőkönyvet kell készíteni: 

a) A bizottságok átruházott hatáskörének gyakorlásakor 

b) A bizottság előkészítő, véleményező feladatkörének ellátásakor  

A  jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét,  a jelenlévők nevét (jelenléti ív), a bizottság  

számmal ellátott  határozatba foglalt javaslatát, a szavazás eredményét,  a bizottság tagjának 

kérésére a külön véleményét.  

A jegyzőkönyv elkészítésérôl a jegyző  gondoskodik.  A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, 

illetve a levezető elnök  és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát megőrzés és 

nyilvántartás végett a jegyzőnek kell átadni.  

(10) A bizottság üléséről hangfelvétel készül, melyet a keletkezéstől számított 1 évig  meg kell 

őrizni.  

(11) A zárt ülés és a titkos szavazás képviselő-testületre megállapított szabályai a bizottságokra 

is vonatkoznak. 

(12) A képviselő-testület éves munkatervében határozza meg azokat a témaköröket, amelyek: 

a) előkészítését,  

b) véleményezését kéri a bizottságoktól. 

 

56.§ 

 

 

(1) A bizottságok tevékenységükről választási ciklusonként legalább egy alkalommal kötelesek 

a képviselő-testület előtt számot adni.  

(2) A beszámolási kötelezettség időpontját a Képviselő-testület éves munkatervében határozza 

meg. 

 

46. GAZDASÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET 

 

57.§ 

 

(1) A polgármestert feladatai ellátásában Gazdasági Tanácsadó Testület segíti. 

(2) A testület felállításának elsődleges célja, hogy a város ügyeiben a lehető 

legkörültekintőbben születhessenek meg a  legjobb döntések. 
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A városhoz kötődő befolyásos, tapasztalt és információkkal rendelkező vállalkozók számára 

lehetőséget és fórumot biztosítson a város vezetése. 

(3) A Gazdasági Tanácsadó Testület  tagjait a polgármester  kéri fel a tisztségre. A város 

elismert szakemberei a fontosabb gazdasági, pénzügyi, városüzemeltetési, oktatási, kulturális 

és társadalmi szervezeteket érintő döntések előkészítésében segítik a polgármester és a  

képviselők munkáját. 

(4) A Gazdasági Tanácsadó Testület évente két rendes ülést tart, melyet a polgármester hív 

össze. 

A tagok megbízólevél birtokában végzik tevékenységüket, amelyet számukra a polgármester ad 

át. Tevékenységükért  díjazásban nem részesülnek.  

 

47. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

58.§ 

 

(1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, a 

polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 

és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, személyi és tárgyi feltételeit éves 

költségvetésében biztosítja. A hivatal hivatalos elnevezése: Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal  

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal  ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

meghatározott feladatokat, továbbá azon társulások munkaszervezeti feladatait, melyben 

Kiskunhalas Város Önkormányzata székhely önkormányzat. 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal a képviselő-testület által meghatározott  önkormányzati 

ügyeket készíti elő, az önkormányzati döntéseket hajtja végre és végzi a képviselő-testület, 

valamint a szakbizottságok  működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

(4) A Közös Önkormányzati Hivatalt a polgármester irányítása mellett a  jegyző vezeti. 

(5) A  Közös Önkormányzati Hivatalnak Szervezeti és Működési Szabályzatot kell készíteni, 

mely tartalmazza: 

a) a hivatal belső tagozódását, szervezetét, 

b) irányítását,  vezetését, 

c) a hivatali munkaidőt, 

d) az ügyfélfogadás  rendjét, 

e) munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, 

f) a hivatali szervezetek  között a feladatok elosztását, 

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét a 

jegyző javaslata alapján a polgármester   terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett. 

 

48. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA 

 

59.§ 

 

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

hétfőn  8-12 óráig, 

szerdán  8-12 óráig és 13-17 óráig, 

csütörtökön 13-17 óráig. 

(2) Az állampolgárok ügyeinek intézésére a polgármester, alpolgármester előre egyeztetett 

időpontban, a jegyző  szerdai napon 8-12 óráig tart fogadóórát. 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal épületében hivatali időben (hétfő, kedd 8.30-12.00 óráig, 

13.00-15.45 óráig, szerda, csütörtök 8.30-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig, pénteken 8.30-12.00 
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óráig ) iroda áll rendelkezésre a képviselők munkájának segítése és a fogadóórák megtartása 

céljából. Az iroda  működésének személyi és tárgyi feltételeiről a jegyző gondoskodik.  

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal épületében,  előre egyeztetett időpontban, az 

önkormányzati képviselői  frakció ülések megtartása céljából iroda  vehető igénybe.   

 

60.§ 

 

49.ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI 

 

(1) A Képviselő-testület  a társulási megállapodások megkötése során az Mötv. helyi 

önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint jár el. 

(2) A Képviselő-testület  a közös érdekű feladatok célszerű, gazdaságosabb és hatékonyabb 

megvalósítása, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásai színvonalának javítása, térségi 

kapcsolatok elmélyítése céljából társulási megállapodást köthet. 

A folyamatos kapcsolattartás a polgármester feladata. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA 

 

50. KÖLTSÉGVETÉS 

 

61.§ 

 

(1) A Képviselő-tetstület az önkormányzat  költségvetését  rendeletben határozza meg. A 

költségvetés összeállításának részletes szabályait és a finanszírozás rendjét az államháztartásról 

szóló törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló Korm.rendelet, az állami 

hozzájárulás mértékét a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg. 

 (2) A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló törvény, valamint az 

államháztartás végrehajtásáról szóló Korm.rendelet figyelembevételével  a jegyző készíti el. A 

jegyző  a  költségvetési rendelet-tervezetet egyezteti  a költségvetési szervek vezetőivel, azt 

írásba foglalja. A polgármester a tervezetet  a képviselő-testület állandó bizottságai és az 

Érdekegyeztető Tanács  elé terjeszti. 

Az állandó bizottságok és az Érdekegyeztető Tanács véleményével a polgármester a 

költségvetési rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti. 

(3) A zárszámadási rendelet-tervezet elkészítésére és előterjesztésére a (5) bekezdésben foglalt 

szabályok az irányadók. 

 

 

51. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI PROGRAMJA 

 

62. §. 

 

(1) A Képviselő-testület meghatározza gazdasági programját. 

(2) A gazdasági program  meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a 

költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 

adottságok átfogó figyelembevételével  az önkormányzat által  nyújtandó kötelező és 

önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.  A gazdasági program 

tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek 
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elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá  

a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 

(3) A gazdasági programot a Képviselő-testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül fogadja 

el. 

 

52. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 

63.§ 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.  

(2) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti  

a) folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és    

ellenőrzés) FEUVE – és 

b) belső ellenőrzés útján biztosítja.  

(3) Az önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodik a hivatal és a felügyelt 

költségvetési szervek belső- és felügyeleti ellenőrzéséről.  

(4) A közös önkormányzati  hivatal a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírt belső ellenőrzési kötelezettségét belső ellenőr 

útján látja el. A belső ellenőr ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a 

jegyzőnek van alárendelve. A belső ellenőrzés rendjét részletesen a belső ellenőrzési kézikönyv 

tartalmazza. 

 

53. ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 

 

64.§ 

 

(1)  Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 

jellegű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.  

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  külön önkormányzati 

rendelet  rendelkezik. 

(3) A polgármester az őt megillető kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlásáról a 

jegyzővel közösen külön rendelkezést ad ki. 

 

 

VIII. FEJEZET 

 

HELYI NÉPSZAVAZÁS 

 

54. HELYI NÉPSZAVAZÁS 

 

65. § 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma a település 

választópolgárainak 25%-a. 

 

 

IX. FEJEZET  
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AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK, BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK, BIZOTTSÁGI 

TAGOK  ÉS TANÁCSNOKOK TISZTELETDÍJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

55. TISZTELETDÍJ 

66.§ 

(1) A képviselőt – megválasztása napjától megbízatása megszűnéséig – havonata bruttó 

75.000,-Ft tiszteletdíj illeti meg. 

(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 60.000,- Ft illeti meg. 

a)  Amennyiben a bizottság elnöke más bizottságnak is tagja, kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 

70.000,- Ft-ra összegű tiszteletdíjra jogosult.  

b) Amennyiben a bizottság elnöke két bizottságnak is tagja, kiegészítő tiszteletdíjként  bruttó 

75.000,- Ft. tiszteletdíjra jogosult. 

(3) A bizottság képviselő tagját kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 30.000,-Ft illeti meg, ha a 

képviselő két bizottságnak tagja, kiegészítő tiszteletdíja bruttó 35.000,-Ft. 

(4) A nem képviselő bizottság tagját kiegészítő tiszteletdíjként bruttó 30.000,-Ft illeti meg. 

(5) A tanácsnokot kiegészítő tiszteletdíjként – más tisztségek egyidejű betöltése esetén is – 

bruttó  67.500,- Ft  kiegészítő tiszteletdíj illeti meg. 

 

67.§ 

 

(1) A képviselő kötelessége és így a 66.§-ban meghatározott tiszteletdíj teljes összegű 

kifizetésének feltétele, hogy a képviselő minden képviselő-testületi ülésen, illetve – 

amennyiben bizottság tagja -  minden bizottsági ülésen részt vegyen. A képviselői 

kötelezettségét megszegő képviselővel, illetve bizottság tagjával szemben a képviselő-testület a 

(2)-(4) bekezdés szerint jár el. 

(2) A képviselő-testületi és bizottsági ülésen a megjelenést a jelenléti ív és a jegyzőkönyv 

igazolja. 

(3) A képviselő-testület tagjának és a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíját  25 %-al  

csökkenteni kell abban a hónapban, amelyben igazolatlanul maradt távol a képviselő-testület, 

illetve a bizottság üléséről. 

(4) Igazoltnak tekintendő az a képviselő-testület, bizottsági ülésről történő távolmaradás, 

amelyet a polgármester, vagy a bizottság elnöke igazol. 

(5) Ha az adott hónapban képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés nem volt, a tiszteletdíj teljes 

egészében megilleti a képviselőt, illetve a bizottság tagját. 

(6) A távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást a tárgyhót követő kifizetéseknél kell 

számításba venni. 

(7) A tiszteletdíj kifizetéséről  a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell gondoskodni.  

X. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

68.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

2. az önkormányzati képviselők , bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról szóló 2/2008. (I.30.) önkormányzati rendelet 
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3. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról szóló 2/2008. (I.30.) önkormányzati rendeletet módosító 4/2009. (III.4.) 

önkormányzati rendelet. 

 

1. melléklet a 18./2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT 

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 

 

1.IDEGENFORGALOM ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.   testvérvárosi kapcsolatok 

szervezése, külföldi 

önkormányzatokkal való 

együttműködés, ezeken belül 

programok, rendezvények, 

látogatások szervezése, 

együttműködés kialakítása, 

civil szervezetekkel való 

külkapcsolatok 

Alaptörvény 32.cikk 

k)pont 

2.   idegenforgalom helyi 

fejlesztésének összehangolása, 

idegenforgalom alakulásának 

elemzése, értékelése 

Magyarország helyi 

önkormányzatairól 

szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

13. § (1) bekezdés 13. 

pont 

 

 

2.SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  szociális 

alapszolgáltatások 

 Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 8. pont, 

A szociális 

igazgatásról és a 

szociális ellátásokról 

szóló 1993.évi III. tv. 

(továbbiakban: Sztv.) 

57.§ (1) bekezdés és 

90. § (4) bekezdés 

2.    hajléktalan személyek 

átmeneti szállása 

Sztv. 86.§ (1)-(2) 

bekezdés 
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3.   idősek otthona Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

Sztv.86.§ (1)-(2) 

bekezdés 

4.   Időskorúak gondozóháza Sztv. 86.§ (1) –(2) 

5.  bölcsődei ellátás  Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

A gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI.tv 

(továbbiakban: Gytv.) 

94. § (3) bekezdés a) 

pont 

6.   családok átmeneti otthona Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

Gyvt. 94.§ (3) bekezdés 

c) pont 

7.  közfoglalkoztatás  a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. tv. (8.§ (4) 

bekezdés a) pont,  

a közfoglalkoztatásról 

és a 

közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények 

módosításáról szóló 

2011. évi CVI. törvény 

1.§ (3) bekezdés, 

Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 12. pont és 

15.§ 

 

8.  gyermekek és tanulók 

közétkeztetés 

 Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

Gyvt. 151.§ (2) 

bekezdés 

9.  méltányossági 

közgyógyellátás 

 Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

Sztv.50.§ (3) bekezdés 

Szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátásokról szóló 

15/2011.(VI.01.) önk. 

rendelet 
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10.  önkormányzati segély  Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

Sztv. 45.§ (1) bekezdés 

Szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátásokról szóló 

15/2011.(VI.01.) önk. 

rendelet 

11.  köztemetés  Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

Sztv. 48.§ (1)-(2) 

bekezdés 

Szociális 

rászorultságtól függő 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátásokról szóló 

15/2011.(VI.01.) önk. 

rendelet 

12.   személyi térítési díj 

csökkentése, elengedése 

Mötv.13.§ (1) bekezdés 

8.pont, 

Sztv. 115.§ (3) 

bekezdés, 

A személyes 

gondoskodást nyújtó  

szociális ellátásokról 

szóló 16/2011. (VI.01.) 

 

3.EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ellátás 

 Mötv.13.§ (1) bekezdés 

4.pont, 

Az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. 

tv. (továbbiakban: 

Eütv.) 152. § (1) 

bekezdés a) pont 

2.  fogorvosi alapellátás  Mötv.13.§ (1) bekezdés 

4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés b) pont 

3.  fogászati röntgen  Mötv.13.§ (1) bekezdés 

4.pont, 

Eütv. 152.§ (3) 
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bekezdés  

4.  alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti 

ellátás 

 Mötv.13.§ (1) bekezdés 

4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés c) pont 

5.  védőnői ellátás  Mötv.13.§ (1) bekezdés 

4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés d) pont 

6.  iskola-egészségügyi 

ellátás 

 Mötv.13.§ (1) bekezdés 

4.pont, 

Eütv. 152.§ (1) 

bekezdés e) pont 

7.  szakellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltató 

működtetése 

 Eütv. 152.§ (3) 

bekezdés  

8.  köztisztasági és 

településtisztasági 

feladatok 

 Mötv.13.§ (1) bekezdés 

5.pont, 

Eütv. 153.§ (1) 

bekezdés a) pont 

 

9.  rovar- és 

rágcsálómentesítési 

feladatok 

 Mötv.13.§ (1) bekezdés 

5.pont, 

Eütv. 153.§ (1) 

bekezdés b) pont 

 

4.KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  városi múzeum 

fenntartása 

 (önkormányzat) 

 2012. évi CLII. tv. a  

muzeális 

intézményekről, a 

nyilvános könyvtári 

ellátásról és a 

közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 

módosításáról 

 (Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 7.pont 

2.  könyvtár fenntartása  közművelődési törvény 

64.§ (1) bekezdés, 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

7.pont 

3.  helyi közművelődés 

feltételeinek biztosítása, a 

helyi közművelődési 

tevékenység támogatása 

 közművelődési törvény 

73.§ (2) bekezdése; 

76.§ (1) bekezdése, 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

7. és 15. Pont, 
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a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

3.§ (2) bekezdés 

4.  közművelődési intézmény 

biztosítása  

 

 

 közművelődési törvény  

75.§ 78.§ (2) bekezdés,  

a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

5.  kulturális örökség 

védelme 

 A kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény 5.§ 

(1) bekezdés 

6.   városi nagyrendezvények 

szervezése, lebonyolítása, 

kiemelt kulturális programok 

támogatása 

a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

7.§ 

7.   tematikus múzeumok, 

közérdekű muzeális 

gyűjtemények és kiállítóhelyek 

működésének támogatása 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 

rendelete 

8.   közművelődési célú 

tevékenységet folytatók 

támogatása 

közművelődési törvény 

80.§-a, 

a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet 

9.§  

 

5.KÖZNEVELÉSI FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók 

óvodai nevelése, a többi 

gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai 

nevelése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

6.pont, 

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. 

törvény 74.§ (1) 

bekezdése 

2.  köznevelési intézmények 

működtetése szakképző 

iskola kivételével 

 2011. évi CXC: törvény 

74.§ (4) bekezdése 

 

6.SPORT FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 
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1.  helyi sportfejlesztési 

koncepció 

meghatározása és annak 

megvalósítása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

A sportról szóló 2004. 

évi I. törvény 

(továbbiakban: 

sporttv.) 55.§ (1) 

bekezdés a) pont 

2.  együttműködés a helyi 

sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (1) 

bekezdés b) pont 

3.  önkormányzat tulajdonát 

képező 

sportlétesítmények 

fenntartása és 

működtetése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (1) 

bekezdés c) pont 

4.  iskolai testnevelés és 

sporttevékenység 

gyakorlása feltételeinek 

megteremtése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (1) 

bekezdés d) pont 

5.    A területén tevékenykedő 

sportszövetségek működése 

alapvető feltételeinek segítése 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

 

6.   A sportági és iskolai területi 

versenyrendszerek 

kialakításában, valamint az e 

körbe tartozó 

sportrendezvények 

lebonyolításában való 

közreműködés 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

 

7.   Adottságainak megfelelően 

részvétel a nemzetközi 

sportkapcsolatokban 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

 

8.  iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy ezek 

feladatait ellátó 

diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges 

feltételek biztosítása a 

köznevelésről szóló 

törvényben 

meghatározottak szerint 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. pont, 

sporttv.55.§ (2) 

bekezdés  

 

7.KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KOMMUNÁLIS FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  víziközmű szolgáltatás  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 
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(közműves ivóvízellátás és 

szennyvízelvezetés-tisztítás) 

21. pont, 

a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX.tv 

2.  a nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtése 

 A vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. 

tv.(továbbiakban: 

víztv.) 4.§ (1) bek.d) 

a nem közművel 

összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó 

közszolgáltatásról 

szóló 4/2014. (II.28.) 

önkormányzati rendelet 

3.  vízgazdálkodási feladatok  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

víztv. 4..§ 

4.  közvilágítás  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont 

 

5.   lakossági önerős 

közműfejlesztések támogatása 

 

6.  köztemető fenntartása és 

üzemeltetése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. Pont, 

feladattv. 18.§,  

Temetőkről és 

temetkezésről szóló 

17/2000. (IV.18.) 

önkormányzat rendelet 

A temetőkről és a 

temetkezés rendjéről 

szóló 1999. évi XLIII. 

tv. 5.§ (3) 

7.  helyi közutak fejlesztése, 

fenntartása és 

üzemeltetése, közlekedés 

szervezés, forgalmi rend 

kialakítása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

A közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. tv. 

(továbbiakban: közúti 

tv.) 8.§ (1) bekezdés, 

34.§ (2)-(3) és (5) 

bekezdés 

8.  közterületen járművel való 

várakozás biztosítása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

közúti tv. 8.§ (1) 

bekezdés c) pont 

 

9.   lakossági önerős út- és 

járdaépítések támogatása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

közúti tv. 31.§ (1) 
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bekezdés  

 

10.  helyi közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és 

fenntartása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

2. pont, 

A helyi környezet 

védelméről, a 

közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról 

szóló 59/2005. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet 

 

11.  hulladékgazdálkodás   Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

19. pont, 

A hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. 

törvény 33.§ (1) 

bekezdése 

 

12.  kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás 

 kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról 

szóló 2012. évi XC. 

törvény 3.§,  

A kötelező 

kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás 

ellátásáról és 

igénybevételéről szóló 

20/2011. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 

13.  épített környezet 

akadálymentesítése 

 A fogyatékos személyek 

jogairól és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 

5.§ (1) bekezdés 

14.   helyi közösségi közlekedés 

biztosítása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

18. pont, 

A személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 

2012. évi XLI. törvény 

4.§ (4) bekezdés 

 

15.  környezetvédelmi 

feladatok, együttműködés a 

környezetvédelmi 

feladatokat ellátó 

szervezetekkel 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

A környezet védelmének 

általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. 

törvény (továbbiakban: 

környtv.) 37.§ (1) 
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bekezdés, 46. § (1) 

bekezdés, 48. § (1)-(2) 

és (4) bekezdés 

 

16.  Környezetvédelmi Program 

készítése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv.46.§ (1) 

bekezdés b) pont, 

Kiskunhalas város 

környezetvédelmi 

programjáról szóló  

 

17.  környezeti állapot 

értékelése, lakosság 

tájékoztatása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv. 46.§ (1) 

bekezdés e) pont 

 

18.  környezetvédelmi célú 

rendezvények szervezése 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv. 54.§ (1)-(2) 

bekezdése 

 

19.   Környezetvédelmi Alap 

működtetése 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

környtv.58.§ (1) 

bekezdés, 

Az önkormányzati 

Környezetvédelmi 

alapról szóló 54/2004. 

(XII.1.) önkormányzati 

rendelet 

20.  természetvédelmi feladatok  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

11. pont, 

1996. évi LIII.törvény 

24.§ (1) bekezdés b) 

pontja, 30.§ (2) 

bekezdés b) pontja, 

36.§ (1) bekezdés, 55. § 

(1) bekezdés 

 

21.  katasztrófavédelem  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

12. pont, 

A 

katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények 

módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 15.§ (1)-(2) 

bekezdés, 16.§ 
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22.  állat-egészségügyi 

feladatok 

 Az élelmiszerláncról és 

a hatósági felügyeletről 

szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 19.§ (2) 

bekezdés 

23.  távhőszolgáltatás  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

20. pont, 

A távhőszolgáltatásról 

szóló 2005. évi XVIII. 

törvény 6.§, 

A távhőszolgáltatásról 

szóló 20/2013. (II. 1.) 

önkormányzati rendelet 

 

 

8.LAKÁSGAZDÁLKODÁS 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály 

megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  önkormányzati tulajdonú lakás 

céljára szolgáló ingatlanok 

hasznosítása/lakásgazdálkodás 

 Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 9. pont, 

Lakásrendelet 

A lakások és 

helyiségek bérletére, 

valamint 

elidegenítésére 

vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. 

tv. 

2.   helyi 

lakásépítési/lakásvásárlási 

támogatás 

Lakásépítés és 

vásárlás helyi 

támogatásáról szóló 

13/2004. (IV.29.) 

önkormányzati 

rendelet 

(továbbiakban: 

lakástámogatási 

rendelet) 

3.   helyi lakbér-, albérleti 

támogatás 

lakástámogatási 

rendelet   

4.  lakbértámogatás  A lakások és 

helyiségek bérletére, 

valamint 

elidegenítésükre 

vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 
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1993.évi LXXVIII. tv 

(továbbiakban: 

lakástv.) 34.§ (3) 

bekezdés, 

lakástámogatási 

rendelet 

5.   lakástörvény 85/F §-a szerinti 

elővásárlási jog gyakorlása 

Mötv. 13.§ (1) 

bekezdés 9. pont, 

lakástörvény 85/F § 

(1)-(5) bekezdés,  

lakásrendelet 

 

6.   városrehabilitációs feladatok  

 

9.VAGYONGAZDÁLKODÁS 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  kataszteri nyilvántartás 

vezetése 

 Egyes állami 

tulajdonban lévő 

vagyontárgyak 

önkormányzati 

tulajdonba adásáról 

szóló 1991.évi 

XXXIII.törvény 42.§, 

A nemzeti vagyonról 

szóló 2011.évi 

CXCVI.törvény 

(továbbiakban: 

vagyontörvény), 

Az önkormányzati 

tulajdonban lévő 

ingatlanvagyon 

nyilvántartási és 

adatszolgáltatási 

rendjéről szóló 

147/1992. (XI.6.) 

Korm.rendelet, 

Az önkormányzat 

tulajdonában álló 

vagyonnal való 

rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 

13/2012. (III.28.) 

önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: 

vagyonrendelet) 8.§ 

2.  településrendezési eszköz 

változása, vagy az ott 

 Az épített környezet 

átalakításáról és 
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előírt korlátozás miatti 

kártalanítás, kisajátítás 

védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. Törvény 

(továbbiakban: Étv.) 

30.§, 

A kisajátításról szóló 

2007. évi CXXIII. 

Törvény 

3.   önkormányzati vagyon 

ingyenes hasznosítása 

vagyontörvény 11.§, 

vagyonrendelet 

4.  önkormányzati 

tulajdonnal kapcsolatos 

feladatok 

 A polgári 

törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 

5:30.§,  

Mötv. 106-110.§, 

vagyontv., 

vagyonrendelet 

 

 

 

10.EGYÉB FELADATOK 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1.  esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos feladatok 

 Az esélyegyenlőségről 

és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. 

törvény 31.§ (1) 

bekezdés 

2.   ifjúságpolitikai feladatok, és 

bűnmegelőzési feladatok 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

15. és 17. pont 

 

3.  településfejlesztési 

koncepció készítése, 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiai készítése, 

karbantartása 

 Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

1. pont, 

Étv.6.§, 

A településfejlesztési 

koncepcióról, az 

integrált 

településfejlesztési 

stratégiáról és a 

településrendezési 

eszközökről, valamint 

egyes 

településrendezési 

sajátos 

jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rend.  

4.  településrendezési  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 
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feladatok ellátása: 

-helyi építési szabályzat 

és szabályozási terv 

készítése és 

karbantartása 

-településszerkezeti terv 

készítése és 

karbantartása 

1. pont, 

Étv.6.§ 

5.   településképi véleményezési 

eljárás-önkormányzati 

tervtanács működtetése,  

Étv.6/A §, 

HÉSZ 

 

6.   az épített környezet védelme, 

valamint a helyi építészeti 

örökség védelme 

Étv. 6/A § (1) bekezdés 

aa) pont 

7.   közterület-felügyelet 

működtetése 

A 

közterület-felügyeletről 

szóló 1999.évi LXIII.tv. 

1.§ (1)-(2) 

 

8.  választási bizottságok 

(szavazatszámláló 

bizottság, helyi választási 

bizottság, országgyűlési 

egyéni választókerületi 

választási bizottság) 

tagjainak megválasztása 

 A választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. 

tv. 22-23.§ és 24.§ (1) 

bekezdés 

9.  bírósági ülnökök 

megválasztásának 

lebonyolítása 

 A bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 

2011.évi CLXII.törvény 

213-215.§ (1) bekezdés 

 

10.  a települési nemzetiségi 

önkormányzatok részére 

az önkormányzati 

működés személyi és 

tárgyi feltételeinek 

biztosítása, továbbá a 

működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok 

ellátása 

 A nemzetiségek jogairól 

szóló 2011.évi 

CLXXIX.törvény 80.§ 

(1) bekezdése 

11.   városi kitüntetések, elismerő 

címek, díszoklevelek 

adományozása 

a kitüntető díjak 

alapításáról és 

adományozásáról szóló 

28/2013. (XII.20.) 

önkormányzati 

rendelete 

 

12.   nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 

megemlékezések szervezése 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 
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rendelete 

 

13.   települési nemzetiségi 

önkormányzatok támogatása 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 

rendelete 

 

14.   önkormányzati közlemények, 

hirdetmények megjelentetése 

 

15.   piac fenntartása Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

14. pont, 

az önkormányzat 

mindenkor hatályos 

éves költségvetési 

rendelete 

 

16.   polgárőr egyesületek 

támogatása 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

12. és 17. pont, 

 

17.  közterületek 

fellobogózása 

 Magyarország 

címerének és 

zászlajának 

használatáról, valamint 

állami kitüntetésekről 

szóló 2011.évi CCII. 

törvény 6.§ (6) 

bekezdés, Kiskunhalas 

város középületeinek, 

köztereinek 

fellobogózásáról, 

díszkivilágításáról 

szóló 29/2008. (X.29.) 

önkormányzati rendelet 

18.   együttműködés más 

önkormányzattal, tagság 

érdek-képviseleti szövetségben 

Alaptörvény 32.cikk (1) 

bekezdés k) pontja 

19.   helyi adókkal kapcsolatos 

feladatok 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 

13. pont, 

A helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1.§ 

(1) bekezdés,  

A helyi adókról szóló 

38/2011. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet 

 

20.  gyepmesteri feladatok 

ellátása 

 az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 

1998.évi XXVIII.tv. 

48/A. § 

21.   mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági 
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őrségről, a 

természetvédelmi és a 

mezei őrszolgálatról 

szóló 1997.évi CLIX.tv. 

16.§ (1) bekezdés 

 

 

 

 

2. melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

POLGÁRMESTER 

 ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN VÉGZETT FELADATAI 

 

1. A polgármester 

 

1.1 Engedélyezi a város címerének  felhasználását 

 

1.2 Engedélyezi Kiskunhalas  város nevének használatát,   

 

1.3 Dönt a  város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“  

nyilvánításáról. 

 

1.4 Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület 

tulajdonosi jogosítványait  gyakorolja,  

 

1.5Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 

nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a 

képviselő-testületet  képviseli.  Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról  

gondoskodik,  

 

1.6 Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a  vagyonhasznosítási 

jogügyletek, bérleti   szerződések  megkötésére. 

 

1.7 Jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének  megkötésére, 

 

1.8 Jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi  és biztonságtechnikai 

szerződések megkötésére 

 

1.9 Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra  vonatkozóan az 

elővásárlási jogról 3 millió forint értékhatárig. 

 

1.10  Jogosult az önkormányzat nevében  pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az 

önkormányzati önerőt nem igényel   és az elnyert támogatás  a későbbiekben  

működési többletköltséget nem eredményez. 

 

1.11 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

meghatározott önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások 
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1.12 Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére biztosítandó legalább 30 

munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésével kapcsolatos feladatokat lát el,  

 

1.13 Krízishelyzet esetén /pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó 

betegség stb./ kivételes méltányosságból önkormányzati segélyt állapíthat meg,  

 

1.14 Közérdekű feladat megoldására  ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján 

jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek  

fűződik,  

 

1.15 Dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről,  

 

1.16 Ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági 

feladatokat,  

 

1.17 A helyi védelemben részesülő épületek felújításához vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást nyújt,  

 

1.18 Gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 

burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről  az erre a célra 

létrehozott szervezetek útján.  

 

1.19 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati 

hatáskörbe tartozó közútkezelői feladatok, kivéve: forgalmi rend kialakítása és 

felülvizsgálata 

 

1.20 Jogosult  a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni, 

 

 

 

3 melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI FELADATKÖRE, ÁTRUHÁZOTT 

FELADAT  ÉS  HATÁSKÖRÖK 

 

1. Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

1.1  Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatai: 

        

1.1.1 a polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők által tett 

vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése, vizsgálata 

1.1.2.elvégzi az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés 

kivizsgálását és átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony 

megszüntetéséről szóló írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat 

1.1.3.a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetében 

vizsgálat lefolytatása 

1.1.4.az SzMSz 24.§ (4) bekezdése szerinti titkos szavazás lebonyolítása 

1.1.5.folyamatos kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal, véleményezi a 

nemzetiségek ügyeivel kapcsolatos előterjesztéseket 
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1.1.6.véleményezi a képviselő-testület elé terjesztett kötelezettségvállalással terhelt 

határozati javaslatokat, rendelet tervezeteket, szerződés-tervezeteket, felügyeli és ellenőrzi 

ezek végrehajtását 

1.1.7.felügyeli a képviselő-testület határozatainak és rendeleteinek, szerződéseinek 

törvényességét,  

1.1.8.véleményezi és felülvizsgálja a képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

gyakorlását, 

vizsgálja a képviselők jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését, 

1.1.9.felülvizsgálja a képviselő-testület döntése előtt a képviselő, illetve a közös 

önkormányzati  hivatal valamennyi dolgozóját érintő,- képviselő-testület elé kerülő  

előterjesztést, 

1.1.10.ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését, 

1.1.11.jogi szempontból vizsgálja a szakbizottságok részére átruházott hatáskörök közül az 

önkormányzat intézményei szervezeti és működési szabályzatát, 

1.1.12.a jegyző közreműködésével figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő peres 

eljárásokat, 

1.1.13.polgármester, alpolgármester illetményének megállapítására vonatkozóan 

előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek, 

1.1.14.véleményezi a városi egészségügyi alapellátás szervezését,  

1.1.15.figyelemmel kíséri az alapellátás helyzetét, és közreműködik az  egészségügyi 

ellátást igénylô lakossági kapcsolatok erôsítésében, 

1.1.16.véleményezi a város közegészségügyével foglalkozó elôterjesztéseket, 

1.1.17.figyelemmel kíséri a város egészségügyi rendszerét,  

1.1.18.véleményezi Kiskunhalas Város Egészségügyéért díj odaítélésére tett javaslatokat, 

1.1.19.figyelemmel kíséri a város szociális ellátását biztosító intézmények működését,  

1.1.20.véleményezi a szociális szolgáltatásokat érintô képviselô-testületi elôterjesztéseket, 

elôsegíti a szociális szolgáltatást igénylô lakossági kapcsolatok erôsítését, 

érdekegyeztetéseket, 

1.1.21.véleményezi, illetve javaslatot tesz a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

tárgyában – átruházott hatáskörben a Polgármester által - hozott döntés ellen benyújtott 

fellebbezések elbírálásával kapcsolatban, 

1.1.22.véleményezi a szociális intézményvezetôi pályázatokat,  

1.1.23.véleményezi „Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért“ díjra tett javaslatokat, 

1.1.24.jogosult közreműködni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

felülvizsgálatában, 

1.1.25.véleményezi a  hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi tárgyú 

előterjesztéseket, 

1.1.26.véleményezi a szociális,  gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények 

alapításával és megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket, 

1.1.27.kapcsolatot tart a város területén működő szociális tevékenységet is folytató 

társadalmi szervezetekkel, 

1.1.28.az önkormányzat egészségügyi feladatainak  ellátására vonatkozó  döntések 

végrehajtását koordinálja, 

1.1.29.a feladatkörébe tartozó, de pénzügyi jellegű döntések  előkészítésében 

közreműködik, 

1.1.30.figyelemmel kíséri az  egészségügyi ellátást, javaslatot tesz annak fejlesztésére, 

1.1.31.elemzi az egészségügyi ellátás szükségleteit, 

1.1.32.figyelemmel kíséri a város gyógyszerellátását, részt vehet a felmerülő problémák 

megoldásában, 
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1.1.33.a képviselő-testület megbízása alapján  tájékozódhat a feladatkörébe tartozó 

ügyekben, ilyen megbízás kiadását maga is kezdeményezheti, 

1.1.34.véleményezi a szociális intézmények fejlesztésére adott támogatások megállapítását, 

1.1.35.véleményezi a  feladatkörébe  tartozó gazdasági és pénzügyi döntésre vonatkozó 

előterjesztéseket, 

1.1.36.véleményezi a bizottság munkájával kapcsolatos személyi jellegű előterjesztéseket. 

 

 

1.2 . Átruházott hatáskörben: 
 

1.2.1.jóváhagyja  a képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázatok, 

versenytárgyalások, 10 millió forint feletti ingatlanértékesítések, közbeszerzési eljárások 

során készült szerződéseket, illetve azok esetleges módosításait, 

1.2.2.dönt a feladatkörébe tartozó jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, 

elengedéséről, részletfizetés   engedélyezéséről. 

1.2.3 dönt a  bérbeadó javaslata alapján a szociális helyzetük miatt rászorult lakásigénylők 

részére a lakás kiutalásáról. 

1.2.4. dönt polgármester feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó ügyekben. 

 

2. Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság   

 

2.1. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság feladatai: 

 

2.1.1.részt vesz  a  gazdasági program elôkészítésében, 

2.1.2.véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló beszámoló 

tervezeteit,  

2.1.3.közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet elôkészítésében,  

2.1.4.figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

elôidézô okokat,  

2.1.5.vizsgálja a hitelfelvétel indokait, és gazdasági megalapozottságát,  

2.1.6.ellenôrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését,  

2.1.7.véleményezi a képviselô-testület által alapított alapítvány induló forrásait,  

2.1.8.részt vesz a képviselô-testület által alapított gazdasági társaságok tulajdonosi 

döntéseinek elôkészítésében, 

2.1.9.véleményezi az önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó 

képviselő-testületi előterjesztést, 

2.1.10.véleményezi az önkormányzati tulajdonnal rendelkezô  gazdasági társaságok 

alapítását és működését,  

2.1.11.véleményezi és javaslatot ad az ingatlan-értékesítési-, bérleti ügyekben, 

ingatlan-hasznosítás lebonyolításában, szervezésében,  

2.1.12.javaslatot tesz az önkormányzati vállalkozásokra, felmérést készít a vállalkozás 

várható hatásairól,  

2.1.13.közreműködik az idegenforgalommal kapcsolatos koncepció kialakításában,  

2.1.14.véleményezi a lakásgazdálkodási koncepcióról szóló előterjesztést,  

2.1.15.közreműködik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok, (törzsvagyon, 

forgalomképtelen, forgalomképes vagyontárgyak) körének meghatározásában, javaslatot 

tesz annak gazdaságos működésére,  

2.1.16.az önkormányzati vagyon értékesítésének,  hasznosításának ellenőrzése, 
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2.1.17.javaslatot tehet a képviselő-testületnek ingatlanok, üzletrészek, részvények és egyéb 

vagyontárgyak vásárlására, 

2.1.18.véleményezi a szolgáltatás- fejlesztési programokat és az ezzel kapcsolatos 

előterjesztéseket, 

2.1.19.segítséget nyújthat a vállalkozási program kidolgozásához, 

2.1.20.vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a 

képviselő-testület megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a  bizottság is 

kezdeményezheti, 

2.1.21.kezdeményezi a feladatkörébe tartozó országos, térségi és városi szintű  társaságok, 

szövetségek, egyesületekhez történő csatlakozást és véleményezi más feladatkörökhöz 

tartozó hasonló tagsági részvételeket. 

2.1.22.közreműködik a költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásában, 

2.1.23.közreműködik a város idegenforgalmi lehetőségének bővítésében, 

2.1.24.részt vesz a forgalmi rend felülvizsgálatában, 

2.1.25.véleményezi a közutak forgalmi rendjének kialakítását, 

2.1.26.véleményezi a településfejlesztési és városüzemeltetési feladatokat,  

2.1.27. véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos képviselő-testületi 

előterjesztéseket, 

 a városfejlesztési,  idegenforgalmi és turisztikai koncepciókat, programokat, terveket, a 

város közműveinek fejlesztése tárgykörébe tartozó, valamint az önkormányzati 

intézmények elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat, az idegenforgalommal, 

városarculattal kapcsolatos fejlesztési terveket, előterjesztéseket, 

2.1.28.véleményezi az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos előterjesztéseket, 

a településfejlesztési, építőipari, közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi, lakás és 

kommunális ellátási és fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.1.29. véleményezi a szolgáltatás-fejlesztési programok kialakítása tárgyában készített 

előterjesztéseket a város fejlődését elősegítő vállalkozások, társaságok támogatási, 

együttműködési formáinak kialakítását, 

2.1.30. véleményezi a közműellátással és az önkormányzati tulajdonban lévő telkek 

kialakításával összefüggő előterjesztéseket, 

2.1.31. véleményezi a városüzemeltetést érintő intézmények, költségvetési szervek 

létesítését, alapítását, átalakítását, 

2.1.32. véleményezi az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítását, 

2.1.33. véleményezi a településrendezési tervről és a részletes rendezési tervről szóló 

rendelet tervezeteket és azok módosításait, 

2.1.34.véleményezi a közműellátási, vízügyi, lakás és kommunális ellátási és fejlesztési 

tevékenységgel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.1.35. vélemnyezi a város infrastrukturális ellátását biztosító szolgáltató szervezetek 

fejlesztési programjait, 

2.1.36. véleményezi az önkormányzati intézmények, szervezetek, vállalkozások létesítését, 

alapítását, átalakítását, 

2.1.37. véleményezi a városfejlesztési, a város közműveinek fejlesztése tárgykörébe 

tartozó, valamint az önkormányzati intézmények elhelyezésével kapcsolatos koncepciókat, 

2.1.38.véleményezi a feladatkörébe tartozó jelentősebb önkormányzati beruházásokat 

előkészítő terveket, döntéseket, pályázati kiírásokat, központi pénzalapok elnyeréséhez 

készülő pályázatokat. 

figyelemmel kíséri a kereskedelmi alapellátást, 

2.1.39.együttműködhet a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyekkel, 

jogi személyiség-nélküli gazdasági társaságokkal az alapvetően helyi lakossági érdekeket 

szolgáló közút építésére, 
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2.1.40.figyelemmel kíséri a természetjárás és a turizmus  feltételeinek biztosítását, 

2.1.41.kezdeményezi a feladatkörébe tartozó országos, térségi és városi szintű 

társaságokhoz, szövetségekhez, egyesületekhez  való csatlakozást,         

2.1.42.véleményezi a mezôgazdasági hasznosítású ingatlanok értékesítésérôl szóló 

képviselô-testületi elôterjesztéseket,  

2.1.43.szakvéleményt nyújt a mezôgazdasági  vállalkozások pályázati lehetôségeihez és 

figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat,  

2.1.44.jelzéssel élhet a parlagterületek felszámolása ügyében,  

2.1.45.a környezetvédelmi feladatok ellátásához szakértôi csoportot működtet, 

2.1.46.figyelemmel kíséri a környezetvédelmi munkaprogramban rögzített tájvédelmi, 

természetvédelmi, környezetvédelmi feladatok végrehajtását, 

2.1.47.figyelemmel kíséri a mezőgazdaságból élő őstermelők, gazdálkodó szervezetek  

megvalósulási terveit, 

2.1.48.a kistérségben élők termékértékesítési elképzeléseinek figyelemmel kísérése, 

2.1.49.elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az emberi 

egészségre gyakorolt hatását, és arról szükség szerint tájékoztatja a lakosságot, 

2.1.50.közreműködik a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak 

kijelölésében, 

2.1.51.közreműködik a környezetvédelmi tárgykörbe tartozó koncepciók megalkotásában, 

2.1.52.véleményezi a képviselő-testület elé kerülő környezetvédelemmel kapcsolatos 

rendeleteket és előterjesztéseket, 

2.1.53.kapcsolatot tart a helyi és térségi környezetvédelemmel foglalkozó csoportokkal, 

szervezetekkel, 

2.1.54.külterületi utak kijelölését véleményezi, 

2.1.55.együttműködik a  hegyközséggel, a tőle kért tájékoztatást megadja, 

2.1.56.részt vesz a zöld napok keretében szervezett akcióban, 

2.1.57.figyelemmel kíséri a város zöldterületgazdálkodását és fejlesztését véleményezi, 

2.1.58.véleményezi a környezetvédelmi alap felhasználását., 

2.1.59.figyelemmel kíséri a Halasi Többcélú Kistérségi társulás és Kiskunhalas Város  

önkormányzata között létrejött megállapodások végrehajtását. 

2.1.60.a közbiztonság helyzetének javítása érdekében folyamatosan együttműködik a 

rendvédelmi szervekkel, polgárőrséggel, 

2.1.61.elôkészíti a városi rendészet rendszerének kialakítását, működését ellenôrzi,  

2.1.62.véleményezi a városi rendészettel kapcsolatos képviselô-testületi rendeleteket és az 

ehhez kapcsolódó képviselô-testületi elôterjesztéseket,  

2.1.63.kivizsgálja a közrendre vonatkozó lakossági panaszokat, 

 

 

2.2.Átruházott hatáskörben: 

 

2.2.1.engedélyezi az intézményi többletbevételből származó költségvetési előirányzat 

módosítást, 

2.2.2.meghatározza az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságok 

taggyűlésére a tulajdonosi álláspontot, 

2.2.3.dönt ingó vagyontárgy vásárlásáról az önkormányzat (intézményi) költségvetésében 

tervezetten felül, 

2.2.4.dönt ingó vagyontárgy értékesítéséről, a vagyon használatának, illetve a hasznosítási 

jogának átengedéséről, cseréjéről, biztosítékul adásáról és egyéb módon való 

megterheléséről, 
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2.2.5.dönt a behajthatatlan követelések törléséről a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott értékhatárig, 

2.2.6.figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon értékesítését, ellenőrzi a hasznosítását, 

2.2.7.engedélyezi a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – 

határozott időtartamú bérbeadását, 

2.2.8.a vagyonkezezlő – kivéve az önkormányzati tulajdonosi irányítás alatt működő 

gazdasági társaságok – használatában, kezelésében lévő tárgyi eszköz értékesítése, 

2.2.9.vagyonkezelő részére az önkormányzat (intézményi) költségvetésében tervezetten 

felül tárgyi eszköz  vásárlása, 

2.2.10.szakképzési alapból történő, egy évnél több működési többletkiadással járó 

vásárlások, 

2.2.11.jutalmat állapíthat meg a polgármester meghatározott időszakban végzett munkája 

értékelése alapján, 

2.2.12.dönt az  önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó 

szervezetek legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és 

tagjainak polgármester által javasolt tiszteletdíjáról 

2.2.13.dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanon 

és közterületen történô építés, bontás, fennmaradás,  valamint rendeltetés módosítás 

esetén. 

2.2.14. előzetesen jóváhagyja az önkormányzat azon pályázatainak kötelezettségvállalással 

összefüggő, polgármester hatáskörébe adott döntéseit, melyben a polgármester és közeli 

hozzátartozója között összeférhetetlenség áll fenn 

2.2.15. Dönt a városban a korlátozott várakozási övezet helyéről és idejéről. 

 

 

3.Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

 

3.1.Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság feladatai: 

 

3.1.1.közneveléssel, művelôdéssel kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetése,  

3.1.2.véleményezi Kiskunhalas Város Közneveléséért díj odaítélésére tett javaslatot, 

3.1.3.köznevelési és művelôdési intézmények, helyi média működési feltételeinek 

figyelemmel kísérése,  

3.1.4.szükség szerint javaslat kidolgozása, költségvetési prioritások meghatározása,  

3.1.5.közneveléssel, művelődéssel, médiával  kapcsolatos feladatok ellátásában 

közreműködô szervezetek és önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás 

elôkészítése, koordinálása, 

3.1.6.pedagógiai programok véleményezése, 

3.1.7.képviselô-testület által történô megbízás alapján véleményezés, javaslattétel 

köznevelési, kulturális, helyi média  témakörökben,  

3.1.8.Kiskunhalas város kulturális életének egyeztetése, új folyamatainak kezdeményezése, 

támogatása, új tevékenységi, új működési formák véleményezése,  

3.1.9.önkormányzat éves - évközi - támogatási rendszerének kidolgozása, (elkülönített 

kulturális alap, művészeti alap) létrehozására javaslattétel,  

3.1.10.kulturális élet szereplôinek átképzésére, továbbképzésére, támogatására, oktatási 

iskolán kívüli művelôdésre, közösségfejlesztési tevékenység támogatására javaslattétel,  

3.1.11.köznevelési, művelődési intézményvezetôi állás betöltésére benyújtott pályázat 

véleményezése,  

3.1.12.a képviselô-testületekkel, testvérvárosokkal és egyházakkal kötött megállapodások 

véleményezése, azok végrehajtásának elôkészítése és ellenôrzése, 
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3.1.13.véleményezi a Kiskunhalas Város Közművelődéséért díj odaítélésére benyújtott 

javaslatokat, 

3.1.14.a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas 

életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló 

kulturális célok megvalósításával kapcsolatos előterjesztések véleményezése, 

3.1.15.a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek figyelemmel 

kísérése,  a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, 

3.1.16.javaslatot tehet külső szakértő felkérésére a művelődési, közgyűjteményi és 

művészeti  tevékenységgel kapcsolatos  feladatok szakmai jellegű megvizsgálására, 

3.1.17.figyelemmel kíséri a művelődési, a média, közgyűjteményi, és művészeti 

tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, 

3.1.18.véleményt nyilváníthat a nem önkormányzati tulajdonú épületen meglévő művészeti 

alkotások védelme érdekében, 

3.1.19. közreműködik a  város közterületeinek elnevezésével kapcsolatos előterjesztések 

elkészítésében, 

3.1.20.figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó  intézmények, gazdasági szervezetek és 

az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek működését, 

3.1.21.javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó költségvetési prioritások meghatározásához, 

3.1.22.közreműködik a feladatkörébe  tartozó szolgáltatások megszervezésében, 

önkormányzatok közötti együttműködések, társulások kialakításában, 

3.1.23.feladatkörébe tartozó ügyekben véleményezi a nemzetközi kapcsolatok kialakítását, 

koordinálását, 

3.1.24.figyelemmel kíséri  a köznevelési intézmények működését, értékeli  a pedagógiai 

programjukban meghatározott feladatok végrehajtását, 

3.1.25.közreműködik a köznevelési és kulturális témakörben készülő koncepciók 

előkészítésében, 

3.1.26.figyelemmel kíséri a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, 

érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátását, 

3.1.27.értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási, illetve pedagógiai 

programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka 

eredményességét, 

3.1.28.elôkészíti a diák -, szabadidôsport és versenysporttal kapcsolatos képviselô-testületi 

döntéseket, végrehajtását és ellenôrzését, 

3.1.29.figyelemmel kíséri a kül- és  belföldi sportrendezvényeket, 

3.1.30. közreműködik  a város középtávú sport, ifjúsági  koncepciója elkészítésében, 

figyelemmel kíséri az abban foglaltak megvalósulását, 

3.1.31.elősegíti az ifjúsági és gyermekkorosztály szabadidő eltöltési, sportolási 

lehetőségeinek fejlesztését, bővítését, 

3.1.32.folyamatos kapcsolatot tart fenn a város sportegyesületeivel, együttműködik a sportot 

támogató  gazdasági és civil szervezetekkel, intézményekkel, 

3.1.33.segítséget nyújt az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 

sporttevékenységgel kapcsolatos  tárgyi és személyi feltételek kialakításában, 

3.1.34.figyelemmel kíséri  a testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny és élsport, 

természetjárás feltételeinek biztosítását, 

3.1.35.figyelemmel kíséri a testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatok ellátását, 

3.1.36.véleményezi  a sporttal foglalkozó  szervezet fejlesztését, támogatását, 

3.1.37.körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, önkormányzatok közötti 

együttműködések, társulások kialakításában való közreműködés, 

3.1.38.feladatkörének megfelelően részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, 

koordinálásában, 
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3.1.39.tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amellyel a képviselő-testület 

megbízza, ilyen megbízás kiadását a bizottság is kezdeményezheti, 

3.1.40.figyelemmel kíséri a Kiskunhalason megrendezésre kerülő ifjúsági és diák 

rendezvényeket, 

3.1.41.fokozott figyelmet fordít a fiatalok kriminalizálódásának megelőzésére, e 

tárgykörben kapcsolatot tart a középiskolákkal, 

3.1.42.figyelemmel kíséri az ifjúsági és gyermek jogok, érdekek érvényesítési lehetőségek 

alakulását, 

3.1.43.támogatja az ifjúsági információs, segítő, tanácsadó feladatok elvégzéséhez 

szükséges háttér megteremtését, 

3.1.44.közreműködik az informatikával kapcsolatos koncepciók kidolgozásában, 

3.1.45.kapcsolatot tart a helyi és térségi informatikával, kommunikációval foglalkozó 

csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel, iskolákkal, 

3.1.46.figyelemmel kíséri a   város  informatikai rendszerének fejlesztését, segíti a város 

belső és külső kommunikációját, 

3.1.47.pályázati feltételeket dolgoz ki a városi sporttámogatási alap felosztásához  és 

javaslatot tesz annak elbírálására 

 

3.2.Átruházott hatáskörben: 

 

3.2.1.jóváhagyja az önkormányzat által alapított közvevelési, művelődési intézményei 

szervezeti    és működési szabályzatát,házirendjét, intézményi minőségirányítási 

programját 

 

 

4 melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADATOK: 

 

1. Szociális és gyermekjóléti alapellátás, szakellátás és  intézményi feladatellátás: 

Családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek nappali 

ellátása/idősek klubja, idősek otthona, idősek átmeneti otthona, fogyatékosok otthona, 

hajléktalan szállás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona, 

fogyatékosok nappali otthona, szociális foglalkoztatás. 

2. Forrásokat gyűjthet a fejlesztési programok megvalósításához.  

3.  Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben.  

4. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 

5. A jogszabály szerinti források felett rendelkezik. 

6. A társulás és tagjai közbeszerzési eljárásainak közös szervezése és bonyolítása. 

7. A kommunikációs rendszer kistérségi szintű egységes működtetése. 

 

5 melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az előterjesztések formai kellékei: 

 

( az előterjesztő  SZMSZ 15.§ (3)) 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E  
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a Képviselő-testület (dátum)  -i ülésére 

………………………. tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

(Tartalma: az SZMSZ 15.§ (4) bekezdése alapján) 

 

Határozati javaslat: 

 

1.… 

 

2.… 

 

 

 

       

       Kiskunhalas, ….év….hó……nap         

 

 

                                                                                                                       

…………………. 

                                                                                                                      

előterjesztő aláírása 

         Határidő: …………. 

         Felelős: ……………. 

        Képviselő-testület határozatáról értesülnek:………….” 

                                                                                         

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ebben a rendeletmódosításban szabályoznák az önkormányzati bérlakások díjait, illetve a 

városháza felújítása kapcsán felmerült az üzlettulajdonosoknak egy problémája, ha viszonylag 

hosszú időn keresztül tart egy felújítás, ami érinti az üzletek forgalmát, azt hogyan lehetne 

kezelni. Erre is választ adna a mostani rendeletmódosításuk. Az 1 hónapig tartó felújítások 

kapcsán 50 %-os díjelengedésre adna lehetőséget. Az ezen túli időszakokban az 50 % 

megfizetése mellett a további 50 %-ot részletfizetésben lehetne teljesíteni a bérlőknek. Ezzel 

szeretnék könnyíteni a vállalkozásoknak ezt az átmeneti időszakot, hogy megfelelően tudják 

venni ezt az akadályt.  
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-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Hány önkormányzati lakást érint a rendeletük?  

Az üzlethelyiségek bérlőinek közös képviselőivel volt-e egyeztetve, s mi volt a véleményük? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Volt egyeztetés a bérlőkkel, összehívtak mindenkit, aki tudott, eljött és ezen a megbeszélésen 

részt vett. Ez a javaslat, amit a képviselő-testület elé tárnak, az egyik bérlő javaslata egy kicsit 

finomítva, abba az irányba eltolva, amit a többiek is elfogadhatónak tartottak. Abban bízik, ha 

ezt a rendeletmódosítást meg tudják tenni, akkor a bérlők elégedettek lesznek a kialakult 

helyzettel, ellentétben a jelenlegi állapottal.  

Kb. 300 lakás, amit a rendeletük szabályozna. Nem mindegyiket érinti, mert van olyan körzet, 

amelynek a díjain nem módosítanak.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Megint egy nagyon nehéz döntés a részükről. Egyetért azzal a módosító javaslattal, hogy 

könnyítsék meg a vállalkozóknak a bérleti díjakat. Ez egy nagyon jó dolog, ugyanakkor már a 

bizottsági ülésen is javasolta, hogy a rezsicsökkentés folyamatába itt Halason is beállva miért 

ne lehetne a bérlők díját csökkenteni, vagy esetleg szinten tartani, mert az is egyfajta 

csökkentés, ha az inflációt nézik.  

Szerinte az is indokolt, hogy emeljenek bérleti díjat, mert szó volt arról, hogy nagyon rossz 

állapotban vannak az ingatlanok, amelyeket fel kellene újítani. Ezt tapasztalta ő is a kampány 

során. Volt több ilyen épületben. Látta azt, hogy valószínűleg nem is a bérlők hibájából, bár 

nem tudja, hogy rendszeresen fizeti-e a bérleti díjat. Rendezett család, látszik, hogy törekvő, 

nem az ő hibájukból kerültek oda, hogy ilyen megoldásban kénytelenek élni, viszont az épület 

katasztrófális állapotú, a falak beáztak, omladoztak. Állítólag ez betegséget is okozott az 

érintettnél. Nem látta ezeknek a bérleti díj emeléseknek a hatását az épületen. Az lenne a 

nagyon jó, ha ezeket tényleg erre tudnák költeni. Nagyon hasznosnak találta volna, hogyha a 

határozati javaslatban benne van valamilyen gazdasági terv erre vonatkozóan, hogy a befolyt 

többletbevételeket ilyen és ilyen módon -természetesen ezt nem lehet előre konkrétan, de 

legalább egy tervezetet- fogják felhasználni, ezeket az épületeket szándékoznak helyrehozni. Azt 

gondolja, hogy ezt a határozati javaslatot így teljes mértékben nem tudja támogatni, ezért 

artózkodni fog ebben a kérdésben, s várja azt, hogy milyen hatása lesz ennek az emelésnek. Úgy 

látja, hogy meg fogják szavazni.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ezt az előterjesztést nem tudja egyértelműen csak gazdasági szempontból vizsgálni. Azt 

gondolja, hogy ez az előterjesztés nem biztos, hogy ebben a formában teljesen jól van eléjük 

téve. Azt gondolja, hogy szociális alapon kellene elsősorban jobban belemélyedni ebbe az 

előterjesztésbe. 300 lakást érint a 10 %-os bérleti díj emelkedés. Tudja, hogy ez a Zrt.-nél egy 

tervezett emelés, de akkor, amikor ezekben a lakásokban nagy általánosságban a szegénységi 

küszöb alatt élő, nagyon rossz helyzetben lévők laknak, akiknek az is nehézséget okoz, hogy a 
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havi rezsijüket kifizessék, ebben a helyzetben nem biztos, hogy most díjat kell nekik emelni. 

Azzal teljesen egyet tud érteni, hogy a városban lévő üzlethelyiségek és vállakozások terhein 

akkor csökkentsenek, ha nem az ő hibájukból van bevételkiesésük. Ezért ügyrendiben szeretné 

azt a javaslatot tenni, hogy válasszák külön ezt az előterjesztést. Az egyik pontja legyen az, hogy 

a vállalkozóknak segítenek az ő terheiken abban az időszakban. A másik részében pedig tegyék 

bele azt, hogy a szociális bérlakások bérleti díját akarják, vagy nem akarják emelni.  

A másik szempont, ami miatt neki elfogadhatatlan a így ez díjemelés, amit Attila is említett, 

hogy amikor az egész ország a rezsiharc tüzében ég, akkor Kiskunhalas Város 

Képviselő-testülete lehetne olyan gáláns, hogy ebben az évben nem emeli a bérleti díjakat a 

szociális bérlakásokban.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Elhangzott egy javaslat, a választra megadná a szót dr. Ferenczi Mária jegyzőnek.  

 

Dr. Ferenczi Mária jegyző: 

 

Egy rendelet módosításáról lenne szó. Ha szakaszonként megszavaztatja a polgármester, akkor 

egységesen is el kell fogadni a rendeletet. Azt javasolná inkább, ha van módosító indítványa a 

Képviselő úrnak, azt tegye meg, s akkor a módosító indítványról dönt a képviselő-testület. 

Magának a díjaknak a módosítását előzőleg lépcsőzetesen, tehát nem egyszeri kiemelésként az 

előző képviselő-testület hagyta jóvá. A Zrt. ennek alapján terjesztette a képviselő-testület elé 

annak a képviselő-testületi döntésnek a végrehajtásaként.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: (Ügyrendi) 

 

Módosító indítvánnyal szeretne élni. Az előterjesztésből vegyék ki azt a részt, hogy 10 %-kal 

megemelik az önkormányzati szociális bérlakások bérleti díját 2015-ben.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ehhez nem kell ügyrendi hozzászólás, normál hozzászólásban a módosító javaslatot meg lehet 

tenni. Ügyrendinél az SZMSZ szerint azonnal szót kell adni, mert ott olyan dolog van, amire 

azonnal reagálni kell. Erről szavaznak a végén. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A szociális bérlakások újabb 10 %-os bérleti díj emelésével kapcsolatban az előtte szólókhoz 

hasonló a véleménye. Még egyre hívná fel a figyelmet. Igaz, hogy előző képviselő-testületi 

határozat van arról, s a Városgazda Zrt. ez alapján hozta ezt az előterjesztést, de azt vegyék 

figyelembe, hogy a nagy rezsicsökkentésben az ő olvasata szerint tavaly már 10 %-kal lett 

emelve. Polgármester úr bólintson, ha ez így van, hiszen ezen alapult, hogy a következő évben a 

program szerint megint 10 %-kal emelik a szociális bérlakások bérleti díját. Számára ez így 

elfogadhatatlan, hiszen mindenki rezsicsökkentésről beszél, a fideszes képviselők 

programjában ez benne van. Jönnek a hátrányos helyzetű emberek, akiknek a többsége 

szociálisan rászorult, s ezekben a lakásokban laknak, de rájuk nem vonatkozik ez?  

Az ő javaslata az, hogy a 2015-ben a már elfogadott képviselő-testületi határozat szerint a 10 

%-os bérleti díj emeléstől eltekintenek. Ezt kéri ennek értelmében megszerkeszteni és 

megszavaztatni a képviselő-testülettel. Reméli, hogy a képviselőtársai többsége támogatni 

fogja ezt a javaslatát.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha módosító javaslata van Képviselő úrnak, neki kell megfogalmaznia. Nincs lehetőség arra, 

hogy helyben fogalmazzák meg. Amennyiben van javaslat, azt egzakt módon meg kell 

fogalmazni, miről is kéri, hogy döntsenek. Ma a módosító javaslat?  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A képviselő-testület 2015-ben nem emeli a bérleti díjat.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Nagyon röviden kíván hozzászólni. Az SHT frakciónak címezné a mondanivalóját. A jelenlévő 

két tag nem volt tagja az előző testületnek, lehet, hogy nem is tudják. Váradi Krisztián nincs itt, 

aki bizonyára emlékszik rá, hogy ezt az úgynevezett intézkedési tervet a testületi többséget adó 

baloldal hozta. A másik oldal pártjainak volt a javaslata ez az intézkedési terv. Most máshol 

foglalnak helyet és úgy látszik, hogy 180 fokos fordulatot hoztak ennek a kérdésnek a 

megítélésében. Csak erre próbált rávilágítani rövid hozzászólásában. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A kérdés, akármennyire is szeretnék, nem politikai jellegű. Nagyon furcsán hallja, hogy a 

rezsicsökkentés mégis egy pozitív dolog, mert eddig mindig azt olvasta az interneten a másik 

oldaltól, hogy ez egy nagyon rossz kezdeményezés, s el kellene felejteni. Itt egy kormányzati 

akciót kevernek össze egy helyi üggyel. Ezt emelné ki a javaslatból, hogy a 10 %-os mértékű 

bérleti díj emelés mindenképp szükséges a lakásállomány állaga további romlásának 

megakadályozására. Tapodi képviselő úr is említette és ő is sok lakásban tapasztalta, hogy 

komoly problémát jelent. Ha most azt mondják, hogy ezt a 10 %-ot engedjék el, de hosszú távon 

még nagyobb kárt okoznak vele. Azt gondolja, hogy előző intézkedések szellemében kéri a 

képviselőtársait, hogy fogadják el. Szerinte ebből most ne politikai kérdést csináljanak, hanem 

inkább a javaslatra koncentráljanak.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Csak egy gyors reakciót szeretne. A Sikeres Halasért Társaság tagjaként indult a 

választásokon, az előző ciklusokban valóban nem vett részt az önkormányzati munkában. 

Civilként kapcsolódott hozzá, sem az MSZP-nek, sem más baloldali pártnak nem volt soha 

tagja. Sőt azt gondolja, hogy erkölcsi értelemben magát jobboldali gondolkodásúnak vallja. A 

saját véleményét fogalmazta meg a bérleti díjakkal kapcsolatban. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést ő is hozzátenne, hogy amikor 2011-ben elfogadták az intézkedési terv 

keretében ezt a lépcsőzetes bérleti díj emelést, azt tudni kell, hogy annyira alacsony állapotról 

indultak el, ami nem volt távol, s közel. Egy nagyon kedvező állapot az, amiből most emelnek. 

Nem egy lehetetlen kategória az, ahova érkeznek. Ha végrehajtják azt, amit az intézkedési terv 

keretében belül emelések vannak, akkor sem fognak a környékbeli, hasonló méretű települések 

nagy átlagához felérni. Azt gondolja, hogy ez nem egy igazságtalan és elvetelen dolog. Ha 

valóban arra tudják fordítani, hogy ezek a lakások élhetőbbek és komfortosabbak legyenek, 
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akkor ez egy jó döntés.  

Azt tudja javasolni a képviselőknek, hogy támogassák az eredeti verziót.  

Elhangzottak módosítók. Azt tudná javasolni, hogy amennyiben Patocskai Tamás képviselő is 

elfogadja, nem ezt az egy mondatot szavaztatná meg, hanem az 1. számú melléklet kivételéről 

kérdezné meg a képviselő-testületet. Ezzel gyakorlatilag az emelést megszüntetnék. Az eredeti 

cél, amit Képviselő úr is említett, megoldódna. Az a kérése, amit feltett, meglenne. Ez lenne a 

módosító javaslat, s egyben kezelnék Vizkeleti Szabolcs képviselő úréval, hiszen ugyanarra 

irányult mindkettőjük kérése.  

Egyben fogja kérdezni, hogy módosításképpen az 1. sz. melléklet kerüljön ki a rendeletből. 

Elfogadják-e ezt az indítványt?  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 19   Száma: 14.11.27/6/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elutasítva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 4 28.57 26.67 4 

Nem 8 57.14 53.33 8  

Tartózkodik 2 14.29 13.33 2 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Nem FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Nem FIDESZ 

Farkas Dániel Nem FIDESZ 

Gyöngyi László Nem FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Nem FIDESZ 

Hunyadi Péter Nem FIDESZ 

Kuris István László Nem FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Nem FIDESZ 

Fülöp Róbert Tart. FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Tart. FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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19   Száma: 2014.11.27/6/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a szükséges többséget.  

A rendeletmódosítás eredeti formában történő elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 20   Száma: 14.11.27/6/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 78.57 73.33 11 

Nem 2 14.29 13.33 2  

Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

20   Száma: 2014.11.27/6/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 19/2014. (XI.28.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 35/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 20.§ 

(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában megjelölt feladatkörében, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29.§-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Bérbeadó jogosult a bérlemény rendeltetésszerű használatának tulajdonos köréből eredő 

akadályoztatása esetén a bérleti díj módosítására: 

a)A bérleti díj mértéke 30 napot elérő akadályoztatás esetén a bérleti díj 50%-a. 

b) A bérleti díj mértéke 30 napot meghaladó akadályoztatás esetén az első hónapban a bérleti 

díj 50 %-a. A második hónaptól kezdve az akadályoztatás idejére 50 %-kal csökkentett bérleti 

díj, melynek különbözetét- a teljes bérleti díjhoz képest- az akadályoztatás megszűnése után a 

bérlőnek vissza kell fizetnie a bérbeadónak. A visszafizetésre részletfizetés adható.”  

 

2.§ 

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

1. melléklet a 19/2014. (XI.28.) önkormányzati  rendelethez 

 

 

Szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja: 

Ft/m2/hó 

 

 
 
 I. övezet  II. övezet  

  m2/hó  m2/hó  

földszint I-II. em  

összkomfortos  304 254 
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Esze Tamás lakótelep bérlakásai: 515/hó/m
2 „

 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-T Kft. tőkeszerkezetének helyreállítása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a napirenddel kapcsolatban annyi kiegészítése lenne, hogy a képviselő-testület tagjai 

megkapták ezt az előterjesztést egy újabb verzióban. Ahogy azt a bizottsági üléseken is 

említette, ebben a napirendben még a napokban is folytak bizonyos tárgyalások, hogy 

próbáljanak olyan megoldásokra jutni, amelyek a lehető legoptimálisabbak az önkormányzat 

számára. Ez az új verzió tartalmazza talán azt a lehetőséget, amivel mind a kft. tőkeszerkezetét 

helyreállítják, mind az önkormányzat követelése is egyfajta módon meg tud maradni. Így talán 

elérték azt az állapotot, hogy az eredetileg felmerült kérdést is rendezni tudták, de az 

önkormányzat sem járhat feltétlenül rosszul.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Röviden összefoglalná a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

verziója óta eltelt változás okát. A bizottság elé került verzió egy olyan biztos megoldást 

tartalmazott, amivel a kft. tőkeszerkezete helyreállhat. Ez mindenféleképpen szükséges, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kft-jének 100 %-os tulajdonosaként ebben el kell járnia. A 

bizottságon is jelezték, hogy azóta felmerült egy olyan lehetőség, amely arra felé vitte el az 

irányt, hogy lehetőségük lenne, hogy csak egy bizonyos határig végezzék el a törvényi 

kötelezettségüket, s lehetőséget hagyjanak arra, hogy az önkormányzat esetlegesen a 

követelésének egy részét másmilyen úton próbálja meg érvényesíteni. Ezért került módosításra 

komfortos, 

gázfűtéses  
304 254 

komfortos  194 165 

félkomfortos  97 83 

komfort nélküli, 

szükség  
61 50 

 
összkomfortos  246 218 

komfortos, 

gázfűtéses  
246 218 

komfortos  164 143 

félkomfortos  83 68 

komfort nélküli  53 47 

Szociális 

szükséglakás  
21 
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ez az előterjesztés. Így a teljes követeléséből csak 41 millió Ft kerül apportálásra a 

tőkeszerkezet helyreállítása végett.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nem volt túl sok idő átolvasni az új tervezetet. Talán ez most arról szól, hogy az eredeti 93 

millió Ft-ot lecsökkentik és két részletben, apródonként próbálják kimenteni a vállalkozást a 

bajból.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Ezzel már eleget tesznek a most jelenleg fennálló tőkeszerkezet helyreállítására, ennek a 41 

millió Ft-nak az apportálásával. Ezzel lehetőséget biztosítanak, hogy a megmaradt tagi 

kölcsönt, illetve önkormányzat követelést esetlegesen más módon be tudják hajtani, tehát 

fizikálisan is pénz kerüljön az önkormányzathoz.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Úgy gondolkodik a vállalkozásokkal kapcsolatosan, hogy akkor működőképes egy vállalkozás, 

ha nincs szüksége folyamatosan tőkeinjekciókra. Felmerült a lehetőség még a bizottsági ülésen, 

hogy valami más frappáns megoldással talán meg lehet oldani ezt a dolgot. Nem annyira 

frappáns, ezek továbbra is súlyos összegek. Az ő értékítéletét úgy fogja kifejezni az ő nem 

szavazata, hogy látja azt, meg lesz szavazva ez a határozati javaslat, tehát nem fog lehetetlen 

helyzetbe kerülni ez a vállalkozás. Azért szavaz nem-mel, mert tényleg az a véleménye, hogy egy 

vállalkozás nem működik, ha ilyen mértékű tőkeinjekcióra van szüksége. Tulajdonképpen erről 

szól.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Csak azért kért szót, mert a most elhangzott hozzászólás is, valamint a bizottsági ülésen 

többször megüti a fülét, hogy egy vállalkozást kisegítenek. Ez a megfogalmazás nem teljesen 

fedi a valóságot, hiszen ez nem egy olyan vállalkozás, hogy ruhákat árulnak, vagy valami 

hasonló dolgot. Ez a cég látja el a lakótelepen élő kiskunhalasi családok százait, ezreit 

melegvízzel és fűtéssel. Ez egy rendkívül fontos feladata a városnak, hogy ez a szolgáltatás 

megmaradjon.  

Ez a történet 15 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az akkori városvezetés és testület, hogy kik 

voltak ezek, bárki meg tudja nézni az archívumban, akik úgy döntöttek, hogy a lakótelepi 

lakások melegvíz és hőszolgáltatását ellátó céget privatizálják, s egy olyan társaság kezébe 

adták, akik szépen ezt a szolgáltatást elhanyagolták. Néhány évvel ezelőtt csődbe ment ez a cég. 

Ott állt a város és a lakók azzal a helyzettel szembesülve, hogy közel 100 millió Ft értékben 

nincs kifizetve áram-, víz- és gázszámla. Talán pont az ősz is volt, a tél kezdete. Nyilvánvaló, 

hogy a városnak egy lehetősége volt, hogy a saját zsebéből ezt az összeget betette ebbe a cégbe, 

amely cég nem tud profitot termelni, tehát nyilvánvaló, hogy soha nem tudja saját erőből 

megtermelni és visszaadni. Ez már akkor is tudott volt. Ezt az összeget úgy kell tekinteni, hogy 

nem egyszeri kölcsön volt egy cégnek, hogy az valamit abból fejlesztett, vagy üzletet csinált, 
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amit majd a profitból visszaad, hanem a város ezt a helyzetet egyszer kezelte, s most ennek az 

ügynek ily módon tudnak a végére jutni. Inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy mi van azzal az 

egyéni vállakozással, aki ezt a szolgáltatást tönkretette, nem tudta kifizetni a közel 100 millió 

Ft-os számlát. Ez egy jogosabb kérdés lenne, s szerinte ennek kellene inkább utánanézni.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Az előző testületnek nem volt tagja, ezért csak homályosan emlékszik erre az ügyre, de az azért 

rémlik neki, hogy a társaság ügyvezetője nagy tervekkel vágott bele a Halas-T Kft. 

üzemeltetésébe. Úgy emlékszik, hogy gázmotorüzemeltetésről, villanyáram eladásról és pozitív 

fordulatról volt szó annak idején, amikor átvette a város ezt a valóban csődbe ment céget. Ezzel 

elletétben most ott tartanak valahány év után, hogy a 93 millió Ft kölcsönt, amit az 

önkormányzat biztosított számára, nem tudja visszafizetni. Olyannyira nem tudja 

visszatermelni sem, hogy felszámolás alá esik lassan a cég, ami valóban nagyon sok ember 

fűtését szolgálja a téli időszakban. Azt gondolja, hogy ez az ügy valóban sokkal mélyebb 

vizsgálatot igényelne. Azt javasolná a képviselő-testületnek, hogy bővebb információkat 

kérjenek a cég számairól, nézzék meg, hogy az elmúlt években milyen bevételeket tudott 

produkálni, mennyi kintlévősége van pillanatnyilag a Halas-T Kft.-nek, s azok a tervek, 

elképzelések, amelyeket annak idején az ügyvezető úr meg akart valósítani, azok hol tartanak.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Úgy látja, hogy nem teljesen értik a 

képviselőtársai a helyzetet. Ez a cég nem a szabadpiacon van, egy olyan speciális szegmensben 

dolgozik, ahol nem a profittermelés a fő irány, nem a hitelek visszatermelése a fő irány. Nagyon 

kemény szorításban kell dolgoznia, hiszen az energiahivatal rajta tartja a kezét minden egyes 

költségen, minden egyes bevételen, s nem engedi, hogy ezeket a 93 millió Ft-os kölcsönöket 

csak úgy visszatermeltesse akár a lakosságon keresztül. Azt látniuk kell, amennyiben ez a 

kölcsön megvan, azt valakinek ki kell fizetnie. Hogy ki fogja kifizetni? Utalt rá dr. Skribanek 

Zoltán képviselő úr, hogy az előtte működő távhőszolgáltató, akit jelenleg is perel a cég nem is 

egy perrel, hanem több perrel próbáltak utánamenni azoknak a folyamatoknak, amelyek 

zajlottak az előzőt időszakokban. Nem engedik, hogy a dolgok normális lezárása nélkül itt 

végetérhessen ez a történet. Ennek a cégnek a működését viszont biztosítaniuk kell közben. Ha 

ennek az a módja, hogy az a kölcsön, amit az önkormányzat 2012. folyamán adott, azt 

beapportálja, akkor így. Most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez az egyetlen megoldás. Arra kéri 

a képviselőket, hogy támogassák ezt az előterjesztést és a Halas-T Kft. működését.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 21   Száma: 14.11.27/7/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 85.71 80.00 12 

Nem 2 14.29 13.33 2  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

21   Száma: 2014.11.27/7/0/A/KT 

 

294/2014. Kth. 

A Halas-T Kft. tőkeszerkezetének helyreállítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-T Kft. törzstőkéjét 

felemeli oly módon, hogy a társasággal szemben lévő 41.000 e Ft tagi kölcsön követelését 

apportként rendelkezésre bocsátja. Ebből 1.810 e Ft-al, azaz Egymillió-nyolcszáztízezer 

forinttal a jegyzett tőkét felemeli, a fennmaradó 39.190 e Ft-ot, azaz 

Harminckilencmillió-egyszázkilencvenezer forintot tőketartalékba helyezi. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának törzsbetétje 78.000 e Ft,azaz Hetvennyolc-millió forint, 

melyből pénzbeli betét 499.662,- Ft,nem pénzbeli betét összege 77.500.338,- Ft. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője, Bem u. 1. Fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Majsai út 18.sz. önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő gépek 

megvásárlása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A bizottság ülése során egy jobb pozícióba sikerült jutnia az önkormányzatnak, az eredeti 

7.306.170 + ÁFA helyett 7 millió Ft + ÁFA-ért tudja ezt az ingatlant az önkormányzat 

megvásárolni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit kell tudni előzetesen az előterjesztésről, hogy asztalosipari gépeket szeretne vásárolni a 

Halasi Városgazda Zrt., amellyel olyan munkálatokat szeretnének végezni, hogy az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokat tudnák egy kicsit rendbehozni. Akár a már említett 

önkormányzati bérlakásokat, ehhez kellene egy felhatalmazás, hogy ezeket a gépeket 

megvehessék.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Egy technikai kérdése lenne. A bizottságon a 7 millió Ft + ÁFA-t állapították meg, viszont az 

előterjesztében még az eredeti ár van, a 7.306.000 Ft.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyiban módosulna az előterjesztés, hogy a határozati javaslat két mondatból áll, s ennek az 

első mondata úgy fejeződik be, hogy az értékbecsült áron. Ehelyett 7 millió Ft+ ÁFA 

szerepelne. Ezzel az a kedvezmény, amit a bizottsági ülésen sikerült kialkudni, szerepelne a 

határozatukban.  

 

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

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 22   Száma: 14.11.27/8/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

22   Száma: 2014.11.27/8/0/A/KT 

 

295/2014. Kth. 

A Majsai út 18. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő gépek megvásárlása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Halasi Városgazda 

Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.-nek a Kiskunhalas, Majsai út 18 sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan épületeiben lévő asztalos, és lakatos műhely gépeinek és 

berendezéseinek a megvásárlását 7 millió Ft + ÁFA áron. 

 

A munkák pénzügyi forrása a Halasi Városgazda Zrt. saját forrása. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas, Táncsics u. 4. sz. társasház kérelme 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés arról szól, hogy a Táncsics u. 4. sz. társasházban az önkormányzatnak négy 

lakása van. Ugyanennyi van idegen tulajdonban. Éppen ezért a felújítások kapcsán szükséges, 

hogy az önkormányzat egyetértsen azokkal felújítási szándékokkal, amelyek felmerülnek. Főleg 

akkor, ha ez költségeket is vonz. Az előterjesztés is erről szól. Vannak beázások ennél a 

társasháznál, emiatt rendkívüli közös költség előírását kezdeményezték a lakók. Erről kérdezi a 

képviselő-testület véleményét az előterjesztő.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A társasház közös képviselőjét szeretné megkérdezni, mert itt van a köreikben, hogy pontosan 

mit is jelent ez a beázás, illetve milyen káreseményeket kell itt elhárítani? A javaslatban nem 

olvasható el egészen pontosan, hogy mi történt. A bizottsági ülésen adott egy választ, hogy ez 

nem karbantartás, hanem egy káresemény elhárítása. Egyébként támogatják ezt a dolgot, csak 

szeretnének mélyebben informálódni a dologról.  
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Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Annyit tud elmondani az üggyel kapcsolatosan, hogy ebben a társasházban a négy első emeleti, 

tehát a négy zárószinti lakás beázik. Az elmúlt évek során több kisebb javítási munkát végeztek 

a tetőn, amely sajnos nem hozta meg a végleges eredményt. Olyan mértékű most már ennek a 

társasháznak a tetőszerkezetén a javítanivaló munka, amely egy nagyobb javítással oldható 

csak meg. Több, mint 40 éves ez az épület, nincs aláfóliázva a tetőszerkezet, ezért ezek a 

cserepek ahol áteresztik a vizet, illetve nem illeszkednek, ott sajnos mindenütt befolyik a víz. A 

kémény ellenőrzése során kaptak felszólítást, hogy a kémények is olyan állapotban vannak, s 

ezért azt gondolták, hogy ezt a két munkát együttesen meg tudnák oldani. Kis társasház lévén 

jelenleg a társasháznak nincs anni megtakarított pénze, ugyanis a felújítási alapot 

lakástakarékpénztárban gyűjti a társasház. Ezért döntött úgy a tulajdonosi közösség, az a négy 

tulajdonos, aki nem önkormányzati lakásban lakik, hanem civil emberek, hogy ők vállalnák a 

rendkívüli közös költség befizetését. Ehhez kérték az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakásokra is a rendkívüli közös költség megfizetését a testület jóváhagyásával.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 23   Száma: 14.11.27/9/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 14:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

23   Száma: 2014.11.27/9/0/A/KT 

 

296/2014. Kth. 

Kiskunhalas, Táncsics u. 4. sz. társasház kérelme 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 

Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt, a Kiskunhalas, Táncsics u. 4 sz. alatti 

társasház közgyűlésén, a rendkívüli közös költséget a többi tulajdonossal egyetértésben 

megszavazza. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető   

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

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Vakáció Np. Kft. Társasági Szerződésének, SZMSZ-ének módosítása, 

Használati Megállapodás elfogadása 

  

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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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 

 

#: 24   Száma: 14.11.27/10/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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24   Száma: 2014.11.27/10/0/A/KT 

 

297/2014. Kth. 

A Vakáció Np. Kft. Társasági Szerződésének, SZMSZ-ének módosítása, Használati 

Megállapodás elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

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

számú mellékletében szereplő Hasznosítási megállapodást, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vakáció Közhasznú 

Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében 

foglaltak szerint,  egyúttal felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt 

Társasági Szerződés aláírására. 

 

3.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vakáció Közhasznú 

Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 3. számú 

mellékletében foglaltak szerint,  egyúttal felhatalmazza a polgármestert az egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat  aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kristóf Andrea aljegyző 

Fülöpné Makai Tamara Vakáció Np. Kft. ügyvezetője, 6131 Szank, Béke u. 33. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata  

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A kisebbségi önkormányzatokkal korábban már megkötött megállapodások kerültek 

felülvizsgálatra. Ezeknek az elfogadásáról dönt a képviselő-testület.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Lehet, hogy butaságot lát, de Kiskunhalas Város Önkormányzatát képviseli Gyovai István 

polgármester. 2.sz melléklet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előzményeket is berakták az anyagba. További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a 

határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 25   Száma: 14.11.27/11/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

25   Száma: 2014.11.27/11/0/A/KT 

 

298/2014. Kth. 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

(KVCNÖ) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő, az 1. sz. mellékletben szereplő 

együttműködési megállapodást.  

 

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

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

299/2014. Kth. 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

(KNNÖ) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, az 1. sz. mellékletben szereplő 

együttműködési megállapodást.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájáruló nyilatkozat a HALAS-DENT Kft.-ben foglalkoztatott fogorvosok 

részére 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Patocskai Tamás képviselő: (Ügyrendi) 

 

Szünetet javasol. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Máris?  

 

Patocskai Tamás képviselő: (Ügyrendi) 

 

Két órája itt ülnek. Javasolta, kibírja, nem siet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ilyen hirtelen nem szokták feladni.  

Négy órára végeznek szerinte, nem lesz ezzel gond. Ezt az egyet kibírják. Menjenek még tovább. 

Ha nagyon belenyúlnak, akkor folytatják.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 26   Száma: 14.11.27/12/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

26   Száma: 2014.11.27/12/0/A/KT 

 

300/2014. Kth. 

Hozzájáruló nyilatkozat a HALAS-DENT Kft.-ben foglalkoztatott fogorvosok részére  

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájáruló nyilatkozatát 

adja a praxisjog megszerzéséhez a HALAS-DENT Kft. keretén belül foglalkoztatott 

fogorvosok esetében: 

                               

1. sz. körzet dr. Üst Anna 

2. sz. körzet dr. Bácsalmási Antal 

3. sz. körzet dr. Terbe Zsuzsanna 

4. sz. körzet dr. Bogdán Gusztáv István 

5. sz. körzet dr. Temesvári Hajnalka 

 

2. A hozzájáruló nyilatkozat aláírására felhatalmazza Kiskunhalas Város 

Polgármesterét.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Bácsalmási Antal a HALAS-DENT Kft. ügyvezető igazgatója, Csónak u. 4. 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottság 

tagjainak módosítása 
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Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez meg is történt, s fel van töltve a teljes létszám. Ilyen értelmű előterjesztést küldtek ki új 

változatban a képviselőknek.  

Itt az önkormányzati ciklus váltásakor a gazdasági társaságok felügyelőbizottságait 

újraalakítják és erről szól a határozati javaslat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

2006. óta az önkormányzat valamilyen bizottságának, vagy esetleg az önkormányzatnak tagja 

képviselőként, de ilyen hatalmi arroganciával még ebben a három ciklusban egyszer sem 

találkozott. Mindenféle egyeztetés nélkül egy diktátumot kapott a Sikeres Halasért Társaság a 

felügyelőbizottságba delegált tagok kérdésében. Ez annyira példátlan eset, hogyha messzebbre 

mennek, az Országgyűlés felügyelőbizottságaiban sem esik meg az, hogy valamelyikben nincs 

ellenzéki tag. Azt gondolja, hogy ez általában egy gesztus szokott lenni a győztesnek az ellenzék 

felé, s nem találkozott még olyan esettel, amikor ez nem így lett volna.  

El kell mondania, hogy voltak olyan vélemények, hogy nagyobb számban kellett volna 

képviseltetniük magukat a testületben, s akkor több felügyelőbizottsági tagságot kaptak volna. 

Azt gondolja, hogy a többségnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Egy várost lehet vezetni 

egy fős és tíz fős többséggel is. Az, hogy a felügyelőbizottságba ellenzéki képviselőket 

választanak, az mindig a győztes gáláns gesztusa a nem győztes felé. Elhozta a 2010. november 

29-én megtartott zárt ülés kivonatát, hogy ne érje őket az a vád, hogy annak idején ugyanúgy ki 

volt hagyva a mostani többség a felügyelőbizottságokból. Meg tudja mutatni, hogy az összes 

felügyelőbizottságba delegált a Fidesz-KDNP tagot, mind a hat felügyelőbizottságban volt 

tagja. Most a 15 helyből 1 helyet kínáltak fel a Sikeres Halasért Társaságnak. A SHT-ban 

szereplő egyesületek vezetői úgy döntöttek, hogy ezt a felajánlást nem tudják elfogadni, ezért 

nem delegálnak tagot egyetlen felügyelőbizottságba sem.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az egy zárt ülésen született döntés volt, ezért nem tudja Képviselő úr , hogyan zajlott, de ő ezen 

ott volt. Akkor ők sem értettek egyet azzal amilyen ajánlatot kaptak az akkori többségtől, hiszen 

hat egyéni képviselői helyet megnyerő frakciónak ők is úgy érezték, hogy az egy arculcsapás 

volt. Azt tudja mondani, hogy itt is különböző módokon lehet beszélgetni arról, hogyan lehetne 

biztosítani a képviseletet a felügyelőbizottságokba. Ha azt veszik, hogy az egyéni körzetek 

alapján, akkor az egy is több volt annál, mint ami lehetett volna. Lehet az elméleteket gyártani 

arra, hogyan lehet, hogyan kell. Most ez egy ilyen lehetőség volt.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ezt a témát körbejárva és végiggondolva talán kezdhetné rögtön ott, a Polgármester úr azt 

mondta, hogy az előterjesztést Jegyző asszony készítette. Ha megnézik ennek a tartalmát, s a 

nevekkel történő feltöltését, akkor gyakorlatilag átvett egy sémát, ami azt jelenti, hogy a Halasi 
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Média és Kultúra Np. Kft. felügyelőbizottságába külsős tagokat nevezett meg. Többé-kevésbé 

nagyon jól tudják, hogy ezek a külső személyek melyik párthoz kötődnek. Ez az egyik dolog, 

erről többet is lehetne szólni. A másik, hogy a demokratikus játékszabályok írott és íratlan 

szabályai azt írnák elő, hogy nemcsak az egyéb kuratóriumokba, hanem a gazdasági 

társaságok felügyelőbizottságába is engednek betekintést az ellenzéki képviselőknek. Hiszen a 

demokráciának pont ez volna a lényege, mert ha ez nem így történik meg, akkor ugyanott 

vannak, mint az átkos kommunizmusban, ahol egypártrendszer volt és csönd volt minden 

ellenzéki szónoknak. A Fidesztől azt várta volna, hogy nem elég becsületesnek és 

tisztességesnek mondani magukat, hanem annak is kell látszani. Ennek a látszatnak az egyik 

ilyen garanciája, hogy az ellenzéki képviselőknek engednek lehetőséget, hogy a néhány cég 

többszázmilliós gazdálkodásába betekintsenek, hiszen önmagukra veszik azt az ódiumot, hogy 

mutyiznak, sumákolnak, lopni akarnak. Kell ez Önöknek? Akkor csinálják így! 

A Jobbik demokratikus felfogása, személy szerint neki is az, hogy ez nem demokrácia, hanem 

egypárti diktatúra. Ezt akarja a város? Tudják ők, ő személy szerint támogatja a város 

érdekében meghozott jó döntéseket. Látják, nem mindig szavaz ellene. Általában az elvi 

dolgokkal szokott itt megjelenni, s most is ez egy elvi kérdés.  

Javaslatot is termeszetesen tehet és visszakanyarodva a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

felügyelőbizottságához, nem érti, hogy miért kell oda független, kívülálló személyeket küldeni a 

kuratóriumba. Tudják nagyon jól, hogy ennek a médiacégnek a vezetője igen elkötelezett a 

Fidesz felé. Továbbra is így marad? Mégegyszer, nem elég azt mondani, annak is kell látszani, 

hogy tisztességesek, becsületesek, demokratikusak akarnak lenni. Meg kell engedni a 

demokratikus ellenzéknek, hogy betekintsen a pénzügyi vonalakba is.  

Az ő véleménye, hogy ezt az előterjesztést biztosan nem fogja tudni megszavazni. Javasolja, 

hogy Polgármester úr vonja vissza ezt a javaslatot, beszéljék meg, gondolják végig, szerinte 

nem annyira sürgős. A legközelebbi testületi ülésre hozzák vissza, ha konszenzusra tudtak jutni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit mindenképpen elmondana, hogy a média felügyelőbizottságában nem lehet tulajdonos 

képviselő. Törvényben van szabályozva, hogy oda nem lehetett képviselőt jelölni. Ezért van így. 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Amennyiben itt diktatúra lenne, akkor a Képviselő úr mikrofonját kikapcsolták volna, s a 

televízió valószínűleg zenét sugárzott volna, s nem hagyták volna szóhoz jutni.  

Vizkeleti Szabolcs képviselő, ha rosszul érzi magát, hoznak neki vizet, de szeretné jelezni, hogy 

ő a Halasmédiánál három évig volt az FB elnöke, s ha a Képviselő úr valóban dolgozni 

szeretne, akkor miért volt az, hogy többször nem jött el az FB ülésekre, s emiatt nem tudott az 

FB ülést tartani? Ha valóban dolgozni szeretne, akkor azt előző években is tudta volna 

folytatni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Minden ciklus kezdetekor visszatérő forgatókönyv, aki több ciklus óta van a 

képviselő-testületben, az többször tapasztalta, hogy a képviselő-testület azon része, aki 

aktuálisan nem nyert, az mindig kevésnek érzi azt a helyet, amit kap. Ezzel ők is így voltak 20-24 

éven keresztül.  

Amit Vizkeleti képviselő mutatott, hogy volt a helyek szétosztása 2010-ben, azzal sem értettek 

egyet. Úgy gondolták, hogy a képviselő-testület közel felét adó frakciónak nem kevesebb, mint 

egyharmad jár. Mindig relatív, hogy mi elég, s mi nem. Keveselték azt is, hogy a hét fős Fidesz 



102 
 

frakciónak csak egy külsős bizottsági hely jutott, a két fős MSZP frakciónak pedig tizenkettő 

jutott. Hosszan lehetne ezt a témát ecsetelni. Úgy gondolja, hogy ebben a verzióba, ami most 

előttük van, kerültek be szakemberek az egyes felügyelőbizottságokba, kerültek nem 

politikusok, nem képviselők. Sajnálják, hogy a város legnagyobb saját cége, a Városgazda Zrt., 

ahol nagyon jó munkát végeztek együtt egy mostani SHT-s képviselővel, hogy erre a további 

partnerségre, együttműködésre nem tartottak igényt. Nem tudják, hogy ennek mi az oka. Úgy 

gondolja, hogy bölcsebb lett volna, ha város legnagyobb cégében, ahogy kérték is, aktívan 

benne lehettek volna. Tárgyalások voltak, nem igaz, hogy nem voltak. A tárgyalások elején az a 

kérdés hangzott el, hogy kettő helyet kérnének, ebből a legnagyobb cégben tudtak is biztosítani 

egyet, s egyéb helyeken, ami a következő napirend, még ennél is többet. Nem érzékelik 

irreálisnak egy olyan képviselő-testületi szerkezetnél, ahol a képviselő-testület 75 %-át a 

Fidesz-KDNP adja. Tudja, hogy a felügyelőbizottságok azért vannak létrehozva, hogy az egyes 

önkormányzati alapítású cégeknél a tulajdonosi érdeket képviseljék, s nyilvánvaló, hogy a 

legnagyobb frakció a legnagyobb súllyal tudja, s kell is neki képviselni ezt a tulajdonosi 

érdeket. Azt, hogy a jelenlegi képviselő-testület tagjai közül bárki is lopni akarna, vissza kell 

utasítania.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Nagyon csalódott és rosszul esik neki hallani, hogy az országos politika kliséit próbálják ide 

Halasra importálni. Semmi szükség nincs erre. Úgy tűnt, hogy talán megússza a város, most 

teljesen fölösleges ezeket a fogalmakat és kifejezéseket idehozni. Teljesen jogtalan és öngól, 

amit lőnek. A jelenlegi felosztás teljesen arányos, mindenkire gondoltak, mindenki kapott 

helyet. Három bizottságot alapítottak, abból egy bizottsági elnöki helyet felajánlottak. Szerinte 

igenis visszafogott és arányos, s megfelelő. Semmiféle okot nem ad arra, hogy ilyen hangnemet 

engedjenek meg velük szemben. Úgy tűnik, hogy egy médiakampányt akarnak indítani, mintha 

ez lett volna az előterjesztés, ami most előttük van. Nem ez volt. Az SHT-nak módja volt arra, 

hogy a város gazdálkodásába, a Városgazda Zrt. munkájába közvetlenül, direkt módon 

belelásson, sőt beleszóljon. Ezt utasítják vissza, s úgy állítják be, mintha ezt ők nem engedték 

volna meg. Igenis, hogy nem ez az előterjesztés volt. Ez az előterjesztés azért készült, mert a 

másik oldal azt nem fogadta el. Nem arról van szó, hogy bárki kirekesztette volna a másik 

oldalt, ez nem igaz. Arról van szó, hogy visszautasították, mert inkább médiakampányt akarnak 

folytatni munka helyett. Ezt viszont ő utasítja vissza. Nagyon szépen kéri, hogy ez a hangnem, 

ami megindult, ne folytatódjon. Arányos, korrekt javaslatot tettek, visszafogták magukat, nem 

érvényesítettek semmilyen erőt. Ez nem az erő javaslata, ez a realitás és az arányos helyzet 

javaslata volt. Korrekt, nemcsak ebben, hanem a bizottsági elnöki pozíciókban is. Szerinte ezt el 

kellene fogadni és élni kellene ezzel a lehetőséggel, s nem a médiakampányt kellene választani, 

hanem a békességes munkát.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Még szerencse, hogy a modern kor vívmányait is tudják használni az ilyen vitákban. Az 

egyeztetésről annyit szeretne elmondani, hogy Váradi Krisztiánnak küldött a másik oldal 

frakcióvezetője egy emailt, aminek a szövegét most felolvasná. 

„Szia! A november 27-i testületin a következő javaslatokat szeretné kérni: Városgazda Zrt. FB 

1 SHT jelölt, Város Sportjáért Közalapítvány FB 1 SHT jelölt, Halasi Csipke Közalapítvány 

kuratóriuma 1 SHT jelölt, Berki Viola Közalapítvány kuratórium 1 SHT jelölt. Üdvözlettel: 

S.Z.” Azt gondolja, hogy ezek után a Krisztián felhívta a másik oldal frakcióvezetőjét, s 

elmondta, hogy ez nem elfogadható a számukra, s szeretnének még mindenféleképpen a 

Halasmédiában is legalább egy felügyelőbizottsági tagságot kérni. Erre már választ nem 
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kaptak. Ezután már ő vette fel a kapcsolatot, mint frakcióvezető. A kérdéseire választ ő sem 

kapott. Ha azt gondolják, hogy ez az egyeztetés, akkor náluk ez biztos így folyik. Ő azt gondolja, 

hogy ez inkább egy diktátum, amit nekik teljesíteni kellett volna. Véletlenül sem médiakampány 

miatt mondják azt, hogy nem kívánnak részt venni ebben a munkában. Azt gondolja, hogy az 

ellenzéket akkor is becsülni kellene legalább annyira, hogy beengedik a városi cégek 

felügyelőbizottságába, mégha ilyen kis létszámban is veszenk részt az önkormányzat 

munkájában. Azt gondolja, hogy azok a szavazatok, amelyek őket idejuttatták, azok 

Kiskunhalas város lakosságának a szavazatai voltak ugyanúgy, mint akik a másik oldalra 

juttatták.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Személyében megtámadták, ezért is kell szólnia. Határozottan vissza kell utasítania, amikor 

arról beszélnek, hogy ne emeljék be ide az országos sablonokat, vagy politikát. Ne felejtsék el, 

hogy a kampány során az országos kampánnyal nyertek. Óriásplakátokon rezsicsökkentés, 

elszámoltatják a bankokat. Nem erről szólt a helyi önkormányzati választás is? Erről szólt! 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez nem a napirendről szól, maradjanak annál. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Érti, de kénytelen visszaszólni ilyen szempontból, de feltételes módban mondta, hogy nem elég 

becsületesenek lenni, annak is kell látszani. Talán csak nem lopni, csalni, hazudni akarnak, 

hogy nem engedik bele? Nem erről van szó? Erről van szó, s ő ezt mondta el. Ha magyar 

nyelvben a szavak tartalmát nem értik, akkor arról ő nem tehet.  

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Most már a 13. évét, a negyedik ciklusát kezdte el, de még ilyen nyíltan és ilyen megalázó 

kijelentéssel szembe nem találta magát, sem saját magát, sem a frakcióját, hogy valaha 

lopással, csalással gyanúsították volna meg. Ezt ezúton visszautasítja saját maga és a frakciója 

nevében is.  

Az egyeztetésről annyit, nem emlékszik, hogy 2010-ben leültek volna velük és elmondták volna 

szemtől-szembe, hogy milyen helyeket ajánlanak nekik. Megkapták, hogy hova mehetnek és 

becsülettel felvették a munkát, s végigdolgozták azt a négy évet. A másik oldal is megkapta a 

lehetőséget, de közölték, hogy nem hajlandóak dolgozni a Városgazda Zrt.-nél felajánlott 

munkakörben. Zsarolással próbálkoztak, hogyha több helyet nem kapnak, akkor nem vesznek 

részt a kuratóriumi, felügyelőbizottsági és egyéb munkákban sem. Nem így kellene viselkedni, 

hanem a felajánlott helyeken a legjobb tudásuk szerint kellene részt venni és dolgozni.  

Mégegyszer visszautasítja Patocskai képviselőtársa kijelentéseit. Nem szeretne mégegyszer 

ilyesmivel találkozni.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Csak hogy, lássák az arányokat, hogy ki hogyan jutott be ide, milyen arányban kapott a 

választóktól bizalmat. A Fidesz itt ülő politikusai 8352 szavazatot kaptak, akik a 

töredékszavazatokkal jutottak be 991-et. Ennek arányában a Fidesz-KDNP mindent megtett 

véleménye szerint. 4005-öt kaptak a képviselők és a 4347-et a polgármester. Akik a 
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töredékszavazatokkal jutottak be négyen, egyéni körzeteikben 991-et kaptak. Ennek arányában 

véleménye szerint teljes mértékben megérthető az az elosztás, ami fel lett a másik oldalnak 

ajánlva. Nem kívántak ezzel élni, nem kívánnak dolgozni Kiskunhalas városért és a 

közösségért. Ennek véleménye szerint nem ők az okai.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit azért elmondana ehhez a napirendhez, hogy a cégek nem csukott könyvek innentől 

kezdve a képviselők előtt. Amennyiben bármelyik képviselő úgy érzi, hogy nem abban a cégben, 

ahol FB tag, vagy semmi köze nincs hozzá, csak annyi, hogy képviselője ennek a városnak, 

felkeresi az ügyvezetőt, szerinte beszélhetnek az alapítványokról is, mert ez is következik, akkor 

nem fogják neki azt mondani, hogy menjen máshova és keressen más szórakozást magának, 

hanem megmutatják a könyveket, bele lehet tekinteni bármibe. Nem arról van szó, hogy zárt 

kártyákkal játszanák ezt a játékot. Nyugodtan menjenek a képviselő urak és látogassák a 

cégvezetőket, intézményeiket és meg fogják látni, hogy nincs semmi ok az aggodalomra.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 27   Száma: 14.11.27/13/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 78.57 73.33 11 

Nem 3 21.43 20.00 3  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Tapodi Attila Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

27   Száma: 2014.11.27/13/0/A/KT 

 

301/2014. Kth. 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottság tagjainak módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait (Gál István Gyula, Hanzik Anikó) tisztségéből 

2014. november 30. napi hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre 

megválasztja: 

- Csanádi Lajos 6400 Kiskunhalas, Víz utca 5. 

- Szabadi István 6400 Kiskunhalas Széchenyi u. 119. 

- Modok Lászlóné 6400 Kiskunhalas Tóköz u. 2. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 

- felügyelőbizottsági tagjait (Dr. Skribanek Zoltán, Máté Lajos, Váradi Krisztián 

) tisztségéből 2014. november 30. napi hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre 

megválasztja: 

- Gyöngyi László 6400 Kiskunhalas, Balajthy D. u. 2. 

- Dr. Skribanek Zoltán 6400 Kiskunhalas, Szilády u. 52. 

- Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasthermál Fürdő- és 

Idegenforgalmi Kft. felügyelőbizottsági tagjait (Hunyadi Péter, Halász Balázs, Vili 

Gábor ) tisztségéből 2014. november 30. napi hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre 

megválasztja: 

- Hunyadi Péter 6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 54. 

- Vincze Attila 6400 Kiskunhalas, Tormássy u. 46. 

- Aradszky Lászlóné 6400 Kiskunhalas, Tulipán u. 14. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HALAS-T Kft.  

felügyelőbizottsági tagjait (Fülöp Róbert, Pajor Kálmán, Dózsa Tamás Károly) 

tisztségéből 2014. november 30-i hatállyal visszahívja.  

Egyidejűleg a társaság felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi személyeket 2014. 

december 1. napjától 2019. november 30. napjáig szóló határozott időre 

megválasztja: 
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- Laskovicsné Terzics Edit 6400 Kiskunhalas, Tormássy u. 6. 

- Hevesiné Vincze Éva 6400 Kiskunhalas, Téglagyári út 11. 

- Kuris István László 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 18. A. lph 4/11. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.3.4. pontban szereplő 

gazdasági társaságok esetében a felügyelőbizottságok elnökeinek 25.000,-Ft./hó, a 

tagok részére 20.000,-Ft./hó, a 2. pontban szereplő gazdasági társaság esetében az 

elnöknek 35.000,-Ft./hó, a tagoknak 30.000,-Ft./hó díjazást állapít meg.  

 

 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a tisztségükből 

visszahívott felügyelőbizottságok tagjainak a tulajdonos érdekében végzett  

munkájukat.  

 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-4. pontokban történt 

változásokkal az alapító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Cégbírósági eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Flösser Tamás Halasmédia és Kultúra nonprofit Kft. ügyvezető, Bethlen G. tér 7/D. 

Molnár Ferenc HALAS-T Kft. ügyvezetője, Bem u. 1. Fsz. 15. 

Hugyecz Sándor Halasthermál Fürdő- és Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője,Nagy Szeder I. u.1. 

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

Újonnan megválasztott tisztségviselők   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratórium tagjainak és a 

közalapítványok felügyelőbizottság tagjainak módosítása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A javaslat megszületett. Ez az előterjesztés hasonló vonalon mozog, mint az előbb tárgyalt. Az 
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önkormányzat kuratóriumi és ezek felügyelőbizottsági tagjait delegálják újra.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nem ismétli meg magát, ugyanazon elvek alapján jutottak el a Sikeres Halasért Társaságban 

szereplő szervezetek vezetői ugyanarra az álláspontra, hogy nem delegálnak az alapítványokba 

és felügyelőbizottságokba tagokat. Itt is elhozta a 2010-es zárt ülésről a kivonatot. Az összes 

alapítványba, vagy felügyelő bizottságukba részt vett a Fidesz-KDNP több taggal is. Akkor még 

9 fősek voltak a kuratóriumok, mindegyik munkájában 2-3 fővel vettek részt. Itt az összes 

kuratórium tagjai közé két embert delegálhattak volna. Azt gondolja, hogy ez szintúgy az 

ellenzék semmibe nézése, ezért nem tudnak delegálni, s részt venni ebben a munkában sem.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Szomorú, hogy nem vesznek részt a munkában, de 

reméli, hogy sikerült ide jó szakembereket is delegálni és érdemi munka fog zajlani a következő 

években az alapítványaiknál is.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 28   Száma: 14.11.27/14/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 85.71 80.00 12 

Nem 2 14.29 13.33 2  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

28   Száma: 2014.11.27/14/0/A/KT 

 

302/2014. Kth. 

Az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratórium tagjainak és a közalapítványok 

felügyelőbizottság tagjainak módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berki Viola Közalapítvány 

Kuratóriuma tagjainak számát 2014. december 1. napjától 5 főben határozza meg. A 

kuratórium és felügyelőbizottság tagjait 2014. december 1. napjától határozatlan időre az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

Kuratórium tagjai:  

-Karsai Zsuzsanna elnök 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u. 26. 

-Dr. Molnár Kálmán Budapest, Orló utca 3/B fszt. 1. 

-Deák Lajosné 6400 Kiskunhalas, Arany J. u. 8. 

-Kiss Sándorné 6400 Kiskunhalas, Bornemissza u. 28. 

-Szőnyiné Vas Lívia 6400 Kiskunhalas, Kun tér 1. 2/12. 

 

Felügyelbizottság tagjai: 

-Ardainé Sallai Katalin 6400 Kiskunhalas, Bálvány u. 16. 

-Almádiné Béla Györgyi 6400 Kiskunhalas, Erdei tér 1/B. II/22. 

-Léderné Lukács Mónika 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 30. 

     

2.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városért Közalapítvány 

Kuratóriuma tagjainak számát 2014. december 1. napjától 5 főben határozza meg. A 

kuratórium és felügyelőbizottság tagjait 2014. december 1. napjától határozatlan időre az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

Kuratórium tagjai: 

Szőke Sándor elnök 6400 Kiskunhalas, Szent György tér 12. 

Farkasné Wodring Zsuzsanna 6400 Kiskunhalas, Esze T. ltp. 2/B. 

Szűcs Csaba 6400 Kiskunhalas, József A. u. 25. 

Babud László 6400 Kiskunhalas, Fácán u. 6. 

Nagy-Apáti Ivett 6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A. 
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Felügyelbizottság tagjai  

Rostás László 6400 Kiskunhalas, Szántó Kovács u. 22. 

Vancsura János 6400 Kiskunhalas, Tóth J. u. 20. 

Patocskai Tamás 6413 Kunfehértó, IV. körzet tanya 3. 

 

3. A Képviselő-testület 2014. december 1. napjától határozatlan időre Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány kuratórium és felügyelőbizottság tagjainak megválasztja: 

 

Kuratórium tagjai: 

Horváth Anikó elnök 6400 Kiskunhalas, Bástya u. 4. 

Vincze Bálint 6400 Kiskunhalas, Hímző u. 3. 

 

Felügyelőbizottság tagjai  

Zsellér Pál 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 4. 

Szilágyi Pál 6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u.44. 

Míg György 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 32.  

 

4.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a Kurátorok és 

Felügyelő Bizottságok tagjainak a tulajdonos érdekében végzett eddigi munkájukat.  

 

5.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-3.pontokban történt 

változásokkal az alapító okiratokat egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Törvényszéki eljárással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Újonnan megválasztott tisztségviselők 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

303/2014. Kth. 

Az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratórium tagjainak és a közalapítványok 

felügyelőbizottság tagjainak módosítása (Városért Közalapítvány Alapító Okirata) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletében szereplő Városért Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Szőke Sándor Városért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Önkormányzat képviselőjének delegálása az intézményi tanácsokba 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ez már kicsit kezd humoros lenni, groteszk is. Ugyanaz a folyamat, mint az előző két 

előterjesztésben volt. Itt hat helyből hat fideszes képviselő fog bemenni a testületekbe. Azt 

gondolja, hog y a hatból nulla jól tükrözi azt, hogy mit gondolnak az ellenzékről, annak milyen 

a megítélése.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Véleménye szerint, ha nem éltek a lehetőséggel a 

többiben sem, akkor nem tudja, hogy mennyire jogos itt ez az észrevétel.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 29   Száma: 14.11.27/15/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 85.71 80.00 12 
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Nem 2 14.29 13.33 2  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

29   Száma: 2014.11.27/15/0/A/KT 

 

304/2014. Kth. 

Önkormányzat képviselőjének delegálása az intézményi tanácsokba 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 73.§. (3)-(4) bekezdése alapján létrehozott intézményi tanácsba az önkormányzat 

területén működő iskolákba az alábbi személyeket delegálja: 

 

Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolába: Hunyadi Péter képviselő 

Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumba: Farkas Dániel alpolgármester 

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolába: Laskovicsné Terzics Edit képviselő 

Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskolába: Aradszky Lászlóné képviselő  

Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolába: Kuris István László képviselő 

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumába:  

Dr. Bognárné Nagy Éva Mária képviselő 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 266/2013. Kth. sz. 

határozatát. 

 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

érintett intézmények vezetői, 

delegált képviselők, 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium ingatlanrészének bérbeadása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

A bérleti szerződés megkötésére azért van szükség, mert az előző szerződés ez év végén lejár, s 

a konyha üzemeltetése szükséges. Elég sok intézménybe a tanulókra itt főznek, ezért szükséges 

az, hogy 2015. január 1-jétől a helyiség bérletét meghosszabbítsák, hogy biztosítsák azt az 

önkormányzati kötelezettséget, amit a jogszabály rá ró, miszerint az önkormányzat területén 

fenntartott óvodákban és iskolákban az önkormányzat kötelezettsége az étkeztetés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a bérleti megállapodás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 30   Száma: 14.11.27/16/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

30   Száma: 2014.11.27/16/0/A/KT 

 

305/2014. Kth. 

A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium ingatlanrészének bérbeadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékletében lévő 

„BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS A Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium helységeinek 

bérbeadásáról” szóló megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiss László Csipke Hotel Kft. ügyvezetője, Semmelweis tér 16. 

Csendes Ildikó igazgató, KIGSZ 

Nagy Ernő igazgató, Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium, Bajza u. 1/a 
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közfoglalkoztatotti program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek- 

és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása  

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető:  

 

Meggyőződése, hogy egy nagyon jó kezdeményezésről van szó, aminek kapcsán máris 

sikerekről számolhatnak be. A Klebelsber Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi és 

Kecskeméti Tankerületével is leegyeztették az együttműködési megállapodást. A december 

1-jén induló közfoglalkoztatotti program kereében már megjelennek azokban az 

intézményekben segítő foglalkozásúak. Már hétfőtől érződik jelenlétük és munkájuk hatása az 

iskolákban.  

Az együttműködési megállapodás I. 1. pontjának utolsó szavát szeretné javasolni módosítani. A 

kecskeméti tankerültből érkezett egy olyan javaslat, hogy a foglalkoztatja szó helyett látja el 

feladatokkal kifejezést tartanák megfelelőnek. Szerintük is jó, ezért javasolja ezt a módosítást 

elfogadni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Akkor ezzel a módosítással együtt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, hogy ez egy nagyon jó folyamatnak lesz a –bízik benne- kezdete , ugyanis a 

közfoglalkoztatást az esetek többségében alaptalan támadás éri, s köszöni alpolgármester 

társának ezt a javaslatot. Reméli, hogy sok ilyen javaslat kerül még a képviselő-testület elé, s a 

környező évek arról fognak szólni hasonlóan sok környező településhez, hogy büszkén 

mondhatják majd el, hogy a közfoglalkoztatásban értékteremtő és példamutató eredményeket 

tudott a város elérni  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Pár szóban felvázolná, hogy honnan jutottak hova is. November 5-re kérték az 
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intézményvezetőket, hogy jöjjenek el egy megbeszélésre, tájékoztassák őket azokról a 

problémákról, ami főként az iskolákat érinti. Miben lehetnek ők a segítségükre, miben látják a 

megoldást? Azt vallja, hogy nem feltétlenül egy képviselőnek kell megoldást találni a 

problémára, inkább azokat kérdezzék meg, akik ebben részt vesznek, ebben a szakmában 

dolgoznak, ők jobban átlátják, mint egy önkormányzati képviselő. Jöttek is a problémákkal és 

mindegyik iskolánál szinte egybehangzóan mindenki azt mondta, hogy a régi szociális hálózat 

visszaállítása, ami működött, hatalmas segítség lenne az intézményvezetőknek, 

pedagógusoknak, ezért ezen a vonalon is indultak el.  

Azt kellett kitalálni, hogy pénz nélkül –mivel az intézményeknek erre pénzük nincs, hogy 

alkalmazzák őket, az önkormányzat szintén nem bírt ebbe most belenyúlni- hogyan tegyenek be 

tíz szociális munkást ezekbe az intézményekbe. Jött az ötlet, hogy a közmunkaprogramon 

keresztül. Most odáig eljutottak köszönhetően Polgármester úr támogatásának, a Városgazda 

Zrt.-nek, a munkaügyi központnak egyaránt, hogy mindenki egy emberként állt ez a dolog 

mellé, s megoldást találtak arra, hogy ezek az emberek december 1-jétől elfoglalják a helyüket 

az iskolákban, segítsék a pedagógusok munkáját.  

Annyi tájékoztatást még adna, hogy ma és holnap ezek a szociális munkások az intézményeket 

felkeresik. Előzetesen egyeztetett minden iskolaigazgatóval, le is beszélték velük, hogy a 

csütörtöki, pénteki nap arra lesz jó, hogy a szociális munkások egyrészt megismerjék az 

intézményt, az ott dolgozókat, s a tanulókkal is egy kicsit barátkozzanak. Élesben megy 

december 1-jétől. Nagyok az elvárások velük szemben, tőle is és a testülettől is, valamint az 

intézményvezetőktől is. Természetesen nem az a céljuk, hogy ez egy három hónapos program 

legyen. Már tervezik és készítik elő annak a folyamatát, hogy a három hónap letelte után ez egy 

folyamatos munka legyen, ne szakadjon meg, hiszen a problémákat véleménye szerint nem kell 

ecsetelniük, mindenki ismeri. Bízik benne, hogy ez egy több éves program lesz.  

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Nagyon szeretné megköszönni a képviselő-testületnek, hogy ilyen érzékenyen rátapintott erre a 

dologra. Attól a perctől kezdve, ahogy elindult ez folyamat, máris itt van az asztalukon és 

határozattal is megerősíthetik azt a szándékukat, hogy észleltek egy borzasztó nagy problémát 

és megkeresték rá a lehetséges megoldások a közül, ami most rendelkezésükre áll. Nemcsak 

mint képviselő, hanem mint pedagógus is köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek, hogy segíti 

az iskolában ezt a munkát, hiszen mindannyian ismernek a városban nagyon sok rászorulót, sok 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetetű kisgyermek van most az intézményekben. Nagyon 

jó, hogy a közfoglalkoztatásba be tudják vonni ezeket a személyeket. Az évek során nagyon sok 

ember szerzett különböző képesítést, s meg is tudnak felelni ezeknek a munkáknak. Ő is nagy 

várakozással néz a jövőbe, s reméli, hogy beszámolhatnak róla, hogy nagyon sokat segítették a 

munkájukat.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A bizottsági ülésen, amikor ezt a pontot tárgyalták, ő is határozatottan kifejette azt az 

álláspontot, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, s az előterjesztésben úgy folytatódik, hogy 

többségében roma származású gyerekek beilleszkedését valamilyen úton-módon segíteni kell. 

Maximálisan támogatta, hogy az iskolában legyenek hozzáértő szakemberek, akik a 

pedagógusok munkáját segítik. A még többségi, ún. problémamentes gyerekek között egyre 

kevesebb legyen a gond. Az Alpolgármester úr arról is tájékoztatta őket, s ez nagyon 

örvendetes, hogy a tíz hozzáértő szakember is szintén roma származású. Valószínűleg a 

hangnemet is sokkal könnyebben meg fogják találni a hátrányos helyzetű, zömmel roma 

gyerekekkel. Reméli, hogy ez a program, ami az ő beilleszkedésüket segítheti, hiszen tudomásul 
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kell venni, hogy az iskolán keresztül vezethet a felemelkedésük útja. Maximálisan támogatja, 

hogy ez a program ne csak három hónapig tartson, hanem örül a szándéknak, hogy éveken 

keresztül tartson. Márpedig legyen rá mód, hogy ezt a programot éveken keresztül tudják vinni, 

mert akkor fogja véleménye szerint is elérni a célját ez a dolog.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A Sikeres Halasért Társaság is üdvözli ezt a javaslatot, s nagy reményekkel várják az 

eredményeket. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ezek a szociális munkások nemcsak a cigány származású gyerekeknek fog segíteni az 

iskolákban, hanem minden egyes tanulónak. Mond egy csúnya példát. Ha egy cigány gyerek és 

egy magyar gyerek valami rossz dolgot tesz az iskolában, nemcsak a cigánygyereket fogja 

helyreigazítóani, hogy „Kisfiam ezt neked nem szabad!”, hanem a többségi társadalomnak is 

fog segíteni, azoknak, akik hátrányos helyzetűek. Ne felejtsék el, hogy nemcsak cigány 

származású hátrányos helyzetű. Ha csak cigány származású lenne hátrányos helyzetű, akkor 

most kb. Németország szintjén lenne a gazdaságuk. Ugyanúgy jelen van ez a többségi 

társadalomnál is, ugyanilyen problémák vannak. Az tény és való, hogy náluk ez nagyobb 

százalékban van, viszont ugyanúgy kell segíteni természetesen a magyar gyerkekeken is.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ő is azt gondolja, hogy ez egy kitűnő 

kezdeményezés. Ha valóban el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűztek ennek a 

programnak a keretében, akkor reméli, hogy rövid időn belül elégedettek lehetnek az 

eredményekkel.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 31   Száma: 14.11.27/17/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

31   Száma: 2014.11.27/17/0/A/KT 

 
 

306/2014. Kth. 

A közfoglalkoztatotti program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek- és ifjúságvédelmi 

segítők foglalkoztatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a közfoglalkoztatotti programban való 

együttműködésre vonatkozó „Együttműködési Megállapodást”. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vágó Ferencné tankerületi igazgató, KLIK Kiskunhalasi Tankerület, Köztársaság u. 1. 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

18 
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18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás  

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Azt látja, hogy nem egy pályázat keretében van szükség ennek a felmérésnek az elkészítésére. 

Akkor most a város bízza meg az egyesületet azzal, hogy vezzen ilyen felmérést az ügyben, hogy 

ez a későbbi pályázatokhoz majd megfelelő lesz? Nem érti az előterjesztés lényegét. Ahhoz, 

hogy egy alapítvány egy felmérést végezzen a városban, miért kell az önkormányzat 

hozzájárulása?  

 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető: 

 

Ez egy civil kezdeményezés. Mivel nagyon jó alapot nyújt az önkormányzat további szándékait 

illetően az adott szektorral kapcsolatban, ezért mindenképpen szükséges, hogy az 

önkormányzat támogassa a rendelkezésre álló eszközeivel ezt a projektet.  

Az együttműködési megállapodásból is látszik, hogy nem pénzügyi segítségről van szó, hanem 

egyéb szakmai segítségről, amivel hozzá tudnak járulni, hogy ez a projektet minél jobban végre 

tudja hajtani ez a kutatási szerzvezet. Olyan területen végez kutatásokat és hoz majd 

eredményeket, ami az önkormányzat további, jövőbeni, ezzel a szektorral kapcsolatos céljait is 

támogatni is tudja, az esetleges pályázatok benyújtásához jó alapot nyújthat a stratégiai 

elképzelések megfogalmazásához.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Annyi kiegészítést tenni, hogy az elmúlt időszakban az alapítvány képviselőivel többször volt 

szerencséje beszélni ebben az ügyben. Már korábban is végeztek már hasonló tevékenységet. 

Véleménye szerint ezt elsősorban egy elvi szintű megállapodás. A korábbi években azt 

tapasztalta, hogy Kiskunhalas egyik legprosperálóbb civil szervezetéről van szó, különösen 

ezekben a témákban. Az önkormányzat ezzel biztosan nem fog veszíteni. Osztályvezető úrhoz 

csatlakozna, hogy valóban prioritást éleveznek ezek a területek. Ha ez a kutatás elkészül, akkor 

azt gondolja, hogy ez őket is sarkallnia kell abba az irányba, hogy az ott megjelenő eredmények 

alapján megfelelő döntéseket hozzanak. Mindenképp támogatja, hogy Polgármester úr 

megköthesse ezt a megállapodást.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatait.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 32   Száma: 14.11.27/18/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

32   Száma: 2014.11.27/18/0/A/KT 

 

307/2014. Kth. 

Civilek a Jövőért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a 

Civilek a Jövőért Alapítvány között, jelen előterjesztés mellékleteként csatolt együttműködési 

megállapodást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Huber Helga kuratóriumi elnök, Civilek a Jövőért Alapítvány, Vasút u. 8/a 

Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociálpolitikai osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2019. évi Stratégiai és Ellenőrzési 

Terve 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Jogszabályi megfelelések találhatóak az előterjesztésben, ezeknek megfelelően készült el az 

ellenőrzési tervük is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az ellenőrzési terv elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 33   Száma: 14.11.27/19/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

33   Száma: 2014.11.27/19/0/A/KT 

 

308/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2019. évi Stratégiai Ellenőrzési Terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2015-2019. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőrzési vezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi Ellenőrzési Terve 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a 2015. évi Ellenőrzési Terv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 34   Száma: 14.11.27/20/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

34   Száma: 2014.11.27/20/0/A/KT 

 

309/2014. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi Ellenőrzési Terve  

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2015. évi Ellenőrzési Tervét jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőrzési vezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: „Kiskunhalas város 2010.12.03-án kötött, 1-2-10-3201-0693-0 számú MFB 

hitelszerződéshez kapcsolódóan, a 444 millió Ft hitel felhasználás időpontjának 

hosszabbítása” kérelem 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  
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Ez az előterjesztés arról szól, hogy a városközpont, s egyéb apró pályázataik önrészét fedező 

hitelük lejár a decemberi hónapban. A felhasználási időkeret lejár a decemberi hónapban, amit 

szeretnének meghosszabbítani oly módon, hogy a még folyamatban lévő városközpont 

megújítási programjukat tudják finanszírozni ebből a hitelből.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A 444 millió Ft-os hitelnek hol tart a felhasználása és pontosan mire használták fel eddig?  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető:  

 

A 444 millió Ft java része már el lett költve, de fejből nem tudná felsorolni, hogy mire. Miután 

elfogadták, Képviselő úrnak meg tudja mutatni, hogy mire használták fel. Nem teljes részét 

használták fel, mert a csatorna önerejének támogatására is felhasználhatták volna, de ott igen 

jelentős önerőtámogatást kapott a város. Ennek jelentős része nem került felhasználásra. A 

Csipke városközpont felújítása önerő részének a támogatására a hitel keretet adott, csak egy 10 

% át fog csúszni a következő évre, s a hitelkeret lejár. Ezért van szükség a hosszabbításra, 

amire nem mondhatják, hogy 100 %-ra biztos, hogy így lesz, de ha meg sem próbálják, akkor 

nem tudják elhasználni.  

Részletesen meg tudja mondani, hogy mire használták el a keretet.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 35   Száma: 14.11.27/21/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

35   Száma: 2014.11.27/21/0/A/KT 

 

310/2014. Kth. 

„Kiskunhalas város 2010.12.03-án kötött, 1-2-10-3201-0693-0 számú MFB hitelszerződéshez 

kapcsolódóan, a 444 millió Ft hitel felhasználás időpontjának hosszabbítása” kérelem 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az OTP Zrt-vel kötött 

1-2-10-3201-0693-0 számú MFB hitelszerződésben biztosított hitelkeret felhasználásának 

meghosszabbítására,  a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

22 

 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalason a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047 jelű "Napenergia 
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hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes rendszerrel” című 

pályázathoz kapcsolódó önrész rendelkezésre állásának igazolása 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt a napirendet nem tárgyalták bizottságok, mert az ülések között került sor az 

előterjesztésére. Megkéri Barta József osztályvezetőt, hogy ismertesse pár szóban a 

képviselőkkel az előterjesztés lényegét.  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető: 

 

Ennek az előterjesztésnek az ismételt előhozására azért volt szükség, mert a napokban 

elkezdődik a naperőmű kivitelezése, s szükség lesz majd az önerő támogatásuk felhasználására. 

Az előző képviselő-testületi határozatban nem volt pontosan meghatározva, hogy meddig 

támogatja az önerőt az önkormányzat, ezért kérték, hogy erősítsék meg, továbbra is fenntartják 

ennek a biztosítását. Hozzáteszi, hogy ez nem valóságos önerő felhasználását igényel, mivel 

önerő támogatást kapott a város rá. Gyakorlatilag ez egy 100 %-ig támogatott beruházása a 

városnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja, s a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 36   Száma: 14.11.27/22/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

36   Száma: 2014.11.27/22/0/A/KT 

 

311/2014. Kth. 

Kiskunhalason a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047 jelű „Napenergia hasznosítása villamos 

energia előállítására földre telepített napelemes rendszerrel” című pályázathoz kapcsolódó 

önrész rendelkezésre állásának igazolása 

 

H a t á r o z a t  

 

Tárgy: KEOP 4.10.0/C/12-2013-0047 jelű „Napenergia hasznosítása villamos energia 

előállítására földre telepített napelemes rendszerrel” című pályázathoz  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013. Kth. számú 

határozatban foglalt döntését fenntartja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/C, 

„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint 

biometán termelés” című pályázati konstrukcióban magvalósuló projektjéhez 2014. évre, 

illetve a projekt lezárásáig, pénzügyi elszámolásának végéig szükség szerint biztosítja az 

önkormányzati saját önerő összegének rendelkezésre állását. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása 

a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 37   Száma: 14.11.27/23/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 
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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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

37   Száma: 2014.11.27/23/0/A/KT 

 
 

312/2014. Kth. 

Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Társulási Tanács 

tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba” tárgyú előterjesztést és a következő döntést 

hozza: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő 

Bizottságába valamint a Tanács helyettes tagságába az alábbi személyeket delegálja: 

 

Társulási Tanács: 

Fülöp Róbert Kiskunhalas Város polgármestere 

Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa Város polgármestere 

Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere 

 

Felügyelő Bizottság: 

Haszilló Ferenc Kecel Város polgármestere  

 

Helyettes tag (Társulási Tanács): 

Baics Tamás Kiskunhalas Önkormányzata  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a Társulási 

Tanács soros következő ülésén képviselje. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző általa:  

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 38   Száma: 14.11.27/24/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

38   Száma: 2014.11.27/24/0/A/KT 

 

313/2014. Kth. 

Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról  

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 

Halas-Thermo Kft. tevékenységéről szóló 2014. évi beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Csankó Árpád Halas-Thermo Kft. ügyvezetője, Átlós út 64. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal 2011. október 25-én kötött 

Együttműködési megállapodás tárgyában a Kiskunhalas, 0547/26 hrsz.-ú ingatlan 
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igénybevétele tárgyában „A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának javítása 

vízszintszabályozó műtárgyak segítségével” tárgyú, és KEOP-3,1,2/2/2F/09-11-2013-0040 

kódszámú pályázat keretében 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztésről röviden annyit lehet tudni, hogy ez a Fejetéki-mocsár vízellátását próbálná 

meg szabályozni oly módon, hogy azokban az időszakokban, amikor kevesebb csapadék esik, 

akkor is a mocsaras terület fenn tudjon maradni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 39   Száma: 14.11.27/25/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

39   Száma: 2014.11.27/25/0/A/KT 

 

314/2014. Kth. 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal 2011. október 25-én kötött Együttműködési 

megállapodás módosítása tárgyában a Kiskunhalas, 0547/26 hrsz.-ú ingatlan igénybevétele 

tárgyában „A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának javítása vízszintszabályozó 

műtárgyak segítségével” tárgyú, és KEOP-3,1,2/2/2F/09-11-2013-0040 kódszámú pályázat 

keretében 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósággal 2011. október 25-én kötött Együttműködési megállapodás módosítását. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Tóth Péter városi főépítész 

Meggyesi József közútkezelő 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Eskü téri tájház és melléképületének felújítását célzó, a Nemzeti 
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Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázat 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés az Eskü téri tájházuk felújítását célozza, erre kívánnak beadni egy olyan 

pályázatot, amitől azt várják, hogy a jelenlegi problémákat el tudnák hárítani a tájházzal 

kapcsolatosan.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 40   Száma: 14.11.27/26/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

40   Száma: 2014.11.27/26/0/A/KT 

 

315/2014. Kth. 

Az Eskü téri tájház és melléképületének felújítását célzó, a Nemzeti Kulturális Alaphoz 

benyújtandó pályázat 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata az Eskü téri Tájház (324 hrsz, műemléki törzsszám 9091) 

állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására pályázatot kíván benyújtani a 

Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiumának „Veszélyeztetett 

helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges 

helyreállításának támogatására” című pályázati kiírására. (altéma kódszáma 3236/99). A  

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésére és felhatalmazza  annak 

benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a pályázat saját forrását legfeljebb 700.000.-Ft összeghatárig, az el nem 

számolható költségek fedezetét legfeljebb 300.000.- Ft összeghatárig a 2015. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter főépítész 

Halasi Kultúra és Média Nonprofit Kft., Bethlen G. tér 7/D  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 42307 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
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Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy külterületi ingatlanuk értékesítéséről szóló határozatuk.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Általánosságban lenne ezzel a két napirenddel kapcsolatban kérdése. Mennyire tervezettek 

ezek a külterületi ingatlaneladások? Azt tudja, hogy a költségvetésnek nagy szüksége van 

ezekre a bevételekre. Ha vannak az önkormányzatnak olyan hosszútávú tervei, hogy a 

közmunkaprogramban mezőgazdasági tevékenységet kíván végezni, akkor marad-e elég 

külterületi ingatlanuk arra, hogy ilyen tevékenységet végezzenek?  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Hasonló kérdése van. Mi indokolja azt, hogy el kell adni az ingatlanokat, hiszen ez egy vagyoni 

értékű jog, mely mindig ér valamit? Ha az, hogy ezt hasznosítani kell és a jógazda 

gondosságával kell művelt állapotban tartani, akkor egyéb módon is lehet hasznosítani. Mi 

indokolja azt, hogy ezt el kell adni?   

 

Tóth Péter főépítész:  

 

Az ilyen jellegű ingatlanértékesítések, amelyek az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti 

ingatlanokra vonatkoznak, ezek előre nem tervezett értékesítések. Az elmúlt évek gyakorlata 

szerint ilyenre akkor kerül sor, ha valaki ilyen irányú kérelmet nyújt be az önkormányzathoz. Az 

szokott előfordulni, hogy egy ingatlanra közel egy időben két kérelem érkezik be. Akkor 

versenytárgyalás útján értékesíti az önkormányzat. Amikor egy minél kisebb értékű ingatlanra 

csak egy vevő jelentkezik, akkor a Városgazda Zrt,, mint vagyongazdálkodó vélemények 

kikérése után kerül a képviselő-testület elé döntésre. Ezek a zártkerti ingatlanok többnyire kert, 

vagy gyep, legelő művelési ágúak. Azt lehet mondani, hogy a 90 %-uk legeltetés útján 

hasznosítható. Erre az önkormányzatnak nem nagyon van kapacitása, nincsenek erre 

berendezkedve, hogy ilyen módon hasznosítsák az ingatlant. Bizonyos haszonbérbe szokta a 

vagyongazdálkodó kiadni ezeket az ingatlanokat, amelyekkel kapcsolatban erre kérés érkezik. 

Ezért kerül első körben a vagyongazdálkodó zrt.-hez véleményezésre. Ők tudnak arra 

véleményt adni, s szoktak is mindig, hogy támogatják-e vagyongazdálkodási szempontból, vagy 

nem. Ha olyan ingatlanról van szó, amelynek a haszonbérlet útján történő hasznosítása 

megfelelő és ez kívánatosabb az önkormányzat számára, akkor nem kerül sor az értékesítésre, s 

nem is kerül ide a képviselő-testület elé.  

Azt még tudni kell, ezek többnyire kisértékű ingatlanok. Olyan még nem volt, hogy 0,5 millió 

Ft-nál jellemzően nagyobb értékű értékesítés történt volna ebben a körben. Az a fajta 

hasznosítás, amire Vizkeleti képviselő utalt, arra egyrészt van megfelelő területe az 

önkormányzatnak. Amelyeket apránként eladogatnak, azok annyira szétszórtan terülnek el az 

elég nagy zártkerti területben, hogy ezeknek a művelése éppen a széttagoltság miatt 

rentábilisan nem megoldható.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Jellemző egyébként az is, hogy többnyire azok jelentkeznek be vételi szándékkal ezekért az 

ingatlanokért, akik a közelben laknak és a hasznosítását jobban meg tudják oldani, mint az 

önkormányzat. Célszerű is az ingatlant ily módon értékesíteni a számukra.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 41   Száma: 14.11.27/27/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

ó 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

41   Száma: 2014.11.27/27/0/A/KT 

 

316/2014. Kth. 

A 42307 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 42307 hrsz alatti ingatlant Csigi Olga, 

6236 Tázlár, Rákóczi u. 18. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a 

vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítési árát 2014. július 24-én kelt értékbecslés alapján 

185.000.-Ft-ban állapítja meg. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 

jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület a 128/2014. Kth. számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Csigi Olga, 6236 Tázlár, Rákóczi u. 18. 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz. 15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 40862 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy teljesen hasonló előterjesztés, mint amit a legutóbbi alkalommal tárgyaltak.  
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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 

 

#: 42   Száma: 14.11.27/28/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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42   Száma: 2014.11.27/28/0/A/KT 

 

317/2014. Kth. 

A 40862 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas 40862 hrsz alatti ingatlant Monda 

Lászlóné, Kiskunhalas, Sóstó u. 36. alatti lakos részére. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítési árát 2014. július 24-én kelt értékbecslés 

alapján 460.000.-Ft-ban állapítja meg. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

amennyiben vevő tulajdonszerzése nem ütközik semmiféle szerzési korlátozásba valamint 

jogszabály szerinti elővásárlási jogosult nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület a 126/2014. Kth. számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Monda Lászlóné, 6400 Kiskunhalas, Sóstó u. 36. 

Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

 

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

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Ipari Parkban 2032 m2 megszerzésére vonatkozó kérelem 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ennél a napirendi pontnál is sikerült jobb pozíciót elérni a tárgyalások során a bizottságban. A 

vevő eredeti javaslata bruttó 500 ezer Ft-ról szólt. A vita során ezt sikerült 500 ezer Ft 

+ÁFA-ra módosítani a bizottság tagjait. Ezáltal jobb pozícióba került az önkormányzat, illetve 

a költségvetés.   

 

Tóth Péter főépítész:  

 

A képviselő-testület elé már új változatban került ez az előterjesztés, ami a Pénzügyi, 



141 
 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság által elfogadott vételárat 

tartalmazza.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés az Ipari Parkban található egyik terület értékesítéséről szól. Ez egy korábban 

már értékesített közös terület egy vállalkozóval. Kicsit nehézkes lesz tisztázni a viszonyokat, de 

remélik, hogy sikerült a vevőjelöltüknek és fog tudni oda újabb fejlesztéseket kivitelezni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 43   Száma: 14.11.27/29/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 16:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Minősített 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

43   Száma: 2014.11.27/29/0/A/KT 

 

318/2014. Kth. 

Az Ipari Parkban 2032 m
2
 megszerzésére vonatkozó kérelem 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalasi Ipari Parkban a 

6023/6 hrsz alatti ingatlan 2032/2532 tulajdoni hányadát a Pannon Pur Kft. (6400 

Kiskunhalas, Vállalkozók útja 3.) részére 500.000.-Ft+ÁFA vételáron. A Képviselő-testület 

megbízza a Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával, egyben felhatalmazza a 

polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész 

Pannon Pur Kft. 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 3. 

Halasi Városgazda Zrt. , Bem u. 1. fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Két olyan korábbi elfogadott határozat olvasható az előterjesztésben, amelyeket úgy fogadtak 

el, hogy még nem volt költségvetési támogatás, nem szerepelt egyik soron sem. Ezekről azt tudja 

elmondani, hogy mindkettő azóta folyamatban van. Az emléktábla avatására holnap kerül sor, 
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a film pedig valószínűleg a hétvégén elkezd forogni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 44   Száma: 14.11.27/30/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 16:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #33; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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44   Száma: 2014.11.27/30/0/A/KT 

 

 

319/2014. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló november havi beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző 

 

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

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tájékoztató a Halas-T Kft. tulajdonában lévő kazánról 

 

Az előterjesztés írásban mellékelt. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Mivel tájékoztatóról van szó, így kérdés és hozzászólás nélkül szavaznak az előterjesztésről.  

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 45   Száma: 14.11.27/31/0/A/KT 

Ideje: 2014 november 27 16:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #34; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

45   Száma: 2014.11.27/31/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Képviselői interpellációra nem jelentkezett senki. Más napirend nem lévén megköszöni a 

jelenlévők részvételét és a képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja. Találkoznak a 

következő alkalommal, december 18-án. További szép napot mindenkinek.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)      (: Dr. Ferenczi Mária :) 

  polgármester        jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 (:Hevesiné Vincze Éva :)     (:Vincze Attila:) 


