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Ülés ideje: 2016.02.25.        13:10 

 

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.  

12. Tapodi Attila 1 SHT 

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs  SHT 

 

 (14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

1. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ-KDNP 

 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

Szűcs Csaba alpolgármester 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző 

Kristóf Andrea       aljegyző 

Dr. Csala Mónika hatósági csoportvezető, 

sajtóreferens 
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Molnár Nándor  humánpolitikai és ügyviteli 

csoportvezető 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Ádámné Nagy Rita adócsoport vezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési 

osztályvezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója, Halas-T Kft. 

ügyvezetője 

Erhardt Györgyi  Martonosi Pál Városi Könyvtár 

igazgatója 

Garas Edit Városi Bölcsőde vezetője 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

ügyvezetője 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Dr. Skribanek Zoltán képviselő jelezte 

távolmaradását a mai ülésüktől.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Bognárné Nagy Éva és Vizkeleti Szabolcs Zsolt 

képviselőket. 

 

(Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselő ezután jelezte, hogy mégsem tud jelen lenni az ülés végéig, 

ezért helyette Váradi Krisztián képviselő vállalta át a jegyzőkönyv hitelesítői feladatokat.) 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.  

 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A Csapó István Sóstói lakótelep 41 lakosának felháborodását szeretné tolmácsolni az 

önkormányzat felé, amit aláírásukkal is megerősítettek. A lakótelep kialakítása óta érvényes 

helyi rendeletek rögzítik, hogy a 8143/1 és 8143/2 hrsz.-ú ingatlan beépítésre nem szánt, 

úgynevezett védelmi erdő terület. Az önkormányzat mindkét ingatlant kezdettől a Sóstó 

védőzóna és parkerdő kialakítására elővásárlási joggal terhelte. A tulajdonosok ezt tudomásul 

vették, a környékbeli telkek vevői pedig az átlagosnál magasabb vételárat fizettek az 53-as 

főútra és a Sóstó védett természeti környezetére néző ingatlanokért. Az építési tilalmat évtizedek 

alatt mindenki tiszteletben tartotta. 2016. február 9-én a 8143/2 hrsz.-ú ingatlanon 10 db rossz 

állapotban lévő konténer és építőelemek kerültek elhelyezésre. Érdeklődésükre kiderült, hogy 

az ingatlannak új tulajdonosa van, aki egy lábakon álló platformra összesen mintegy 160 m2 

alapterületű, 6-7 méter magas, emeletes, lapostetős építményt tervez konténerekből 
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összeépíteni az interneten közzétett rajzai szerint. A konténerek elhelyezésével a tiltott 

építkezést megkezdte.  

Kérik a tisztelt hatóságokat, hogy az ügyintézési folyamatot és az engedély nélküli építést 

szíveskedjenek kivizsgálni, megszüntetni és az eredeti állapotot visszaállítani. A városukat 

átszelő 53-as főutat végigkísérő védősávban a lakóházak előtt mindeddig senkinek sem jutott 

eszébe lerobbant konténerekből olcsó bulizóhelyet építeni és mást sem. Ahogy őket, úgy 

valamennyi lakost felháborítaná a lakásuk előtti zöld terület beépítése, mely környezeti 

veszteségeket, lakhatási problémákat és értékesítési károkat okoz, miközben az ilyen célra 

alkalmas olcsó telkek százai várnak vevőre szerte a városban. Értesülésük szerint az 

ingatlanvásárlás előtt a vevő személyesen értesítette a Városháza felelősét a vételi és építési 

szándékáról, majd az adásvételről is. Az érvényes szabályozás ellenére mind az építés 

egyértelmű tiltását, mind az elővásárlási jog érvényesítését elmulasztotta az önkormányzat, 

ahogy a korábbi tulajdonost sem kötelezte a terület rendben tartására.  

Kérik és felszólítják a város önkormányzatát, hogy a helyi rendeletekben rögzített fejlesztési, 

építési és környezetvédelmi szempontoknak a város és az érintett lakosság jogos érdekeinek 

szerezzen érvényt, s szabjon gátat a hasonló folyamatoknak.  

 

Végül egy más témát szeretne még említeni. Illetve köszönetet szeretne mondani Kristóf Andrea 

aljegyző asszonynak és szeretné megköszönni az eddigi munkáját. Talán már köztudott 

mindenki számára, hogy máshol fogja nemsokára folytatni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy tudja, hogy ebben a témában, amit Képviselő úr feszegetett az első felében napirend előtti 

felszólalásában, lesz lakossági fórum a közeljövőben. Azt gondolja, hogy mindenképpen 

megnyugtató válaszokat kell kapnia a város minden lakójának. Olyan építés, ami 

engedélyköteles lett volna, nem zajlott a területen. Ez tévedés. Konténerek lehelyezéséhez nem 

szükséges építési engedély, ez sajnos ilyen. Ehhez hatósági eljárás nem járul. Remélik, hogy 

mindenki számára megnyugtató végső megoldás fog születni.  

 

Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben határozott arról, hogy a 

város gyógyturizmusban betöltött szerepének erősítése érdekében a gyógyfürdő környezetét 

gyógyhellyé kívánja nyilváníttatni. Fülöp Róbert polgármester úr által benyújtott gyógyhellyé 

minősítési kérelem kedvező elbírálást kapott. Ennek eléréséhez rendelet alapján kellett a 

háttértanulmányokat és a pályázathoz szükséges dokumentációt előkészíteni, s az eljárást 

lefolytatni. A gyógyhellyé nyilvánítás másfél éven át tartó folyamat volt, melynek során négy 

évszakot felölő levegőminőség mérést, zajelemzést és különböző hatósági vizsgálatokat 

végeztek. Magyarországon elsőként 1935-ben Miskolc Lillafüredet nyilvánították gyógyhellyé. 

A minősítések új hulláma a 2010-es években indult el Sárváron. Ezt követte Mezőkövesd, 

Nyíregyháza-Sóstó, Szigetvár és Tapolca. 2015. őszén Kiskunmajsa, majd 2016.február 16-án 

Kiskunhalas város vezetése vehette kézbe a hivatalos értesítést. A kitüntető címet nem 

osztogatják. A követelmények elérése nem egyszerű. Intézményi feltétele egy gyógyfürdő, a 

gyógyszolgáltatás mellett biztosítani kell a zavartalan pihenést is. A gyógyhellyé nyilvánítás 

elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy Kiskunhalas részt vehessen a területfejlesztési 

pályázaton. A gyógyhely minősítés komoly presztízst jelent városuk számára. Fejlődik az 

infrastruktúra, fellendül a turizmus, gazdagodnak a helyi polgárok.  

A szigorú feltételek minőségi garanciaként is felfoghatók, ami a jövőbeli befektetők és vendégek 

számára is garanciát jelent. Egy-egy fürdőváros ebben az uniós ciklusban csak gyógyhely 
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címmel pályázhat fejlesztési programra. A gyógyhely területfejlesztésének értéke mintegy 900 

millió Ft-ot érhet el. A fejlesztési programmal Kiskunhalas város valóban felnőhet ahhoz az 

előkelő társasághoz, amellyel most ezzel a címmel kerülhet.  

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

(Előadja dr. Csala Mónika sajtóreferens.) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt szeretné felhívni a képviselő-testület tagjainak, illetve az ülésüket nyomon követők figyelmét, 

hogy ma van a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja. Városukban a Sétáló utcai 

Közösségek Háza lesz a megemlékezések helyszíne. Az esemény 18 órakor kezdődik, erre 

mindenkit sok szeretettel várnak. Szeretné továbbá közölni, hogy amennyiben ülésük 17:45-ig 

nem fejeződik be, ebben az esetben a megemlékezés idejére szünetet rendel el. Bízik benne, hogy 

ütemesen fognak haladni és addigra befejezik a mai munkájukat.  

 

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 

 

#: 502   Száma: 16.02.25/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 13:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 
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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 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

502   Száma: 2016.02.25/0/0/A/KT 

 

38/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2016.február 25-i ülésére kiküldött meghívónak 

megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezete, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2017-2019. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Az Állami Számvevőszék által „ Az önkormányzatok pénzügyi és 

vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - 

Kiskunhalas„  címen folytatott vizsgálat megállapításaira készített 

intézkedési terv 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelet  Fülöp Róbert 

polgármester 
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5.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi 

adóztatásáról 

 

Komlósné dr. Fekete 

Anikó jegyző 

 

6.  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról 

szóló 3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Kötelező önkormányzati feladat átadása a Magyarországi Baptista  

Egyháznak  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Orvosi ügyelet ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a 

Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlanban 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A Halas-T Kft. 2016.évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  A Halasi Városgazda Zrt. 2016.évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  A polgármester szabadság ütemezése  Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

12.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 

megválasztása, illetve Alapító Okiratának módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft.  2016. évi üzleti 

tervének jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2015.évi szakmai 

beszámolójának jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. között kötendő szakmai együttműködési program 1.számú 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  A Thorma János Múzeum 2015.évi beszámolójának, valamint 2016.évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.évi beszámolója és 2016.évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Százszorszép Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje magasabb vezetői 

pályázatának kiírása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje Fülöp Róbert 

polgármester 
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21.  Kiskunhalas város és Szabadka város közötti hivatalos testvérvárosi  

szerződés megkötése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok TOP-5.2.1 pályázati felhívásra beadandó pályázat  

engedélyezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  Felhatalmazás Ipari Park fejlesztését célzó pályázat benyújtására  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Felhatalmazás csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére irányuló  

pályázat benyújtására 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Felhatalmazás pályázat benyújtására a Bay-gyűjtemény elhelyezését 

célzó múzeumbővítés érdekében 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Felhatalmazás a Csetényi park és környéke turisztikai célú fejlesztésére 

irányuló pályázat benyújtására 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  A 6044 hrsz alatti ingatlan megvásárlása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  A Városháza épületében üzlethelyiségek bérleti szerződésének  

módosítása   

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

29.  Közterületi telekalakítás (Téglagyári út, Vass Lajos utca) 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

30.  A 74/2014. Kth. határozat hatályon kívül helyezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

31.  A Bethlen Gábor téren építési hely kijelölése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

32.  Üzemeltetési szerződés kötése a Kiskunhalas város közterületén 

elhelyezett föld alatti PET palack gyűjtőszerkezetekre 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

33.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke nem tartózkodik 

körükben, ezért megkéri Laskovicsné Terzics Edit képviselőt, hogy a mai nap folyamán olvassa 

fel nekik a bizottság döntéseit.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015.évi költségvetési rendeletének módosítására hatodik 

alkalommal kerül. Az módosítás indoklása az időközben befolyt bevételek előirányosítása, 

illetve az év végi kiemelt előirányzatok rendezése. Úgy gondolja, hogy bizottsági ülésen elég 

részletesen elhangzott az indoklása. Pár kiemelt, illetve nagyobb összegű tételt jelezne. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásban 

részesült 30 millió Ft értékben. Ezt került beállításra többek között. Szintén támogatásban 

részesült önkormányzatuk a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre utcai óvoda 

felújítására 30 millió Ft összegben. Van egy nagy összegű tétel 205.308.000 Ft-os támogatási 

összeg, ami EU önerő alap támogatás, ami a Mindennapi Vizünk Ivóvízmőség-javító 

Önkormányzati Társulás által folytatott pályázat EU önerő alap része, melyet mint székhely 

önkormányzat igényelnek le és számolnak el. Valójában szállítói kifizetéssel történt meg a 

kivitelezők teljesítése, így ez csak egy technikai jellegű kimutatás a költségvetésükben. 

Ezenkívül önkormányzatuk a Csipke városközpont felújítása pályázat során 2.016.000 Ft-tal a 

tervezettnél több hitelt vett igénybe, de még ez is a hitelkereten belül történő hitelfelvétel volt, 

tehát nem új hitelként jelent meg.  

Előirányzat módosításként nagyobb tétel 22.098.000 Ft összegben illegális migrációhoz 

kapcsolódó többletköltségek felhalmozási jellegű kiadásai. Ezt a Magyar Államkincstárral 

történő egyeztetések, illetve előirányzatok egyezősége miatt kell módosítaniuk. Ennek az 

összegnek a költségvetési főösszegbe történő beolvasztása már előzőleg megtörtént, most csak 

a bevételi forrás oldalát csoportosítják át. Az intézmények előirányzat módosításai 

megtalálhatóak a 3.c számú mellékletben részletesen kimutatva.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Három kérdést szeretne feltenni. Az egyik, hogy a költségvetés főtáblájában látható, hogy 

bevételi oldalon finanszírozási bevételek, a hiány finanszírozásának módja rovatban található 
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966 millió Ft-ot kérné indokolni, hogy pontosan miből képződik ekkora értékű maradvány. 

Nyilván nem az apró tételekre gondol, s nem tételesen felsorolni mindet, azt tudja, hogy 

lehetetlen. Nagyságrendileg miből adódik ekkora maradvány, amivel a hiányukat le tudják 

fedni? 

Ugyanezen táblázat alatt a számára meglepő mondat olvasható, nem is tudta értelmezni. 

Kiegészítve a 2/2015. (XII.18.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat 

módosító határozatával. Tudtával és ismeretei szerint a polgármester saját hatáskörben 

semmilyen előirányzatot nem módosíthat, ami a költségvetést érinti. Jegyző asszonyt kérdezi, 

hogy amennyiben ez még sincs így, kéri megnevezni azt a jogi helyet, amely alapján a 

Polgármester saját hatáskörben előirányzatot módosíthat, amit utólag építenek be a 

költségvetésbe.  

Még szeretné kérdezni, hogy lentebb, a 4/37.oldal tetején a jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenységnél található 650 millió Ft-os kiadási összeg milyen tételekből nőtt meg ekkorára? 

Év elején 250 millió Ft-ra volt tervezve. Ez most 400 millió Ft-tal több, mint év elején volt. Ez 

egy jelentősebb tétel. Ez mikor épült be és milyen tételeket tartalmaz? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Eléggé sok a kérdés, megadja a szót válaszadásra Osztályvezető úrnak.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Az első kérdésre a válasz: 966.557.000 Ft az a finanszírozási bevételeket jelenti. Ez két 

főtételből áll. Az első az előző évi maradvány igénybevétele. Ez 925.452.000 Ft. A másik tétel a  

41.305.000 Ft-os hitelfelvételük. Mint ahogy látható, az előző előirányzat módosításokkor 

kerültek ezek a tételek beállításra. A költségvetési maradvány államháztartási jogszabály, a 

2011.évi CXCV.törvény szabályozza, hogy kötelezően be kell állítani az adott évi 

költségvetésben az előző év maradványát. Ez egy technikai jellegű megoldás, ugyanis az 

államháztartás így kezeli a nem adott tárgyévben szereplő bevételek rendezését. Ennek már egy 

része az eredeti költségvetésbe is beépítésre került. A további része pedig, ha jól emlékszik, a 

06.25-i előirányzat módosításkor került beépítésre. Azóta ez a tétel nem változott. A mostani 

előirányzat módosításkor változik 2.016.000 Ft-tal a külső forrásból származó hitelfelvétellel, 

ami mint említette, a meglévő hitelkeretük terhére történt.  

A második kérdésre a válasz, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési 

rendelete ad felhatalmazást a polgármesternek arra, hogy saját hatáskörben előirányzatot 

módosítson. Ez a módosítás, ha jól emlékszik, szintén a 06.25-i előirányzat módosításkor került 

be a költségvetésbe. Ha egy kis türelmet kérhet, akkor megnézi pontosan. Kollégái segítettek, 

május 1-től szerepel benne a költségvetési rendeletben. Szintén az államháztartási jogszabály 

teszi lehetővé, hogy amennyiben a költségvetési rendeletben a képviselő-testület felhatalmazást 

ad erre a polgármesternek, akkor ő elvégezheti ezt a feladatot.  

A harmadik kérdésre a válasz, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának 011130 jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenységének kormányzati funkció és kiadási főösszege tartalmaz 

sok jelentős olyan tételt az egyéb működési célú kiadások között, amelyek az intézményekben a 

költségvetési alulfinanszírozása és az abból származó kiadásnak az előirányosítását jelenti. 

Szintén az államháztartásnak egy technikai jellegű funkciója, amely azt jelenti, hogy mindig az 

előző évi alulfinanszírozást a következő évben rendezni kell. Ennek egy része bevételi oldalon 

technikailag vissza is kerül. Ez valójában egy előirányzatot módosító tétel, de pénzforgalmi 

jelentősége nincs neki.  

Illetve a tartalékok egy része kerül még betervezésre az egyéb működési célú kiadások közé. A 

többi tételt csak akkor tudná részletesebben kimutatni, ha az összes idáig elvégzett előirányzat 
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módosításról készítene egy összegző táblázatot. Erre most nincs lehetősége, de ha Képviselő úr 

kéri, akkor ezt a táblázatot el tudja készíteni a későbbiekben.   

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Részben kapott válaszokat a kérdéseire. Bár azt ugyan nem kérdezte meg, de kíváncsi lenne rá, 

ha a hozzászólása után zárásként Polgármester úr beavatná, hogy mi volt az a saját 

hatáskörben hozott költségvetés módosítás, illetve mikor adtak erre felhatalmazást a 

polgármesternek? Erre nem emlékszik.  

A költségvetéssel kapcsolatban nem teljesen nyugodtak. A testületi ülés előtt részletesebben 

megnézték és egymás mellé tették a mostani módosítást, valamint az eredeti költségvetés 

tervezetet, amit elfogadtak. Meglepő módon már eleve az érdekes volt, hogy a mostani 

költségvetés módosításban a három oszlop, ami szokott szerepelni, nem a megszokott oszlop 

volt. Eddig mindig úgy nézett ki a költségvetés módosítás, hogy első oszlopban látták az év eleji 

előirányzatot, majd a legutóbb módosítottat és az új előirányzatot. Ebből a mostani 

módosításból valami miatt kimaradt az eredeti költségvetési előirányzat oszlop. 

Elővették az eredeti költségvetést, egymás mellé tették és számtalan helyen jelentős eltéréseket 

látnak, többek között a maradvány igénybe vételével. Megnézték a zárszámadást, hogy ott 

látható módon mennyi volt a pénzmaradvány, amit igénybe tudnak venni. Ez nem találkozik 

azzal, amit itt látnak ebben a költségvetésben. Meggyőződésük, hogy ez a költségvetés arról 

szól, hogy a pontos számok úgyis csak a zárszámadásban fognak látszani. Valamilyen módon 

azt készíti elő, hogy a következő napirendben tárgyalt 2016.évi költségvetésben hogyan lehet a 

rendkívüli módon, drasztikusan romló finanszírozásukat és a belső egyensúlyát a 

költségvetésnek, ami –látni fogják- 500 millió Ft körül lesz, hogyan lehet előkészíteni annak a 

lefedését. Nem tartják elfogadhatónak, nem látható tételek vannak benne, amelyek furcsa 

módon változtak. Nem látják a bontásokat, nem találkozik a hiány finanszírozása, ami a 

legjelentősebb tétel, durván 1 milliárd Ft-os tétel, nincs kibontva. Nem tudják hogyan tűnik el 

az a hiány, ami a költségvetésben szerepel, így nem tudják támogatni a költségvetés 

módosítását.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Érti, amit mond Képviselő úr, csak azt nem érti, ha elolvasták ezt a költségvetés módosítást, a 

bizottsági ülésen miért nem derült ki ez. Miért támogatták például ott?  

Nem érzi azt, hogy ők itt hiányt szeretnék takargatni. Ez egy teljesen normális költségvetés 

módosítás, mint amire eddig is sor került. Az utolsó ilyen, amikor nem arról van szó, hogy a 

zárszámadásra felkészülve tételeket tüntetgetnének el, sokkal inkább arról van szó, hogy 

hozzáigazítják a valósághoz a költségvetést, az utolsó pár hónaphoz. Az, hogy milyen döntés 

alapján került sor erre a költségvetési rendelet módosításra benne van ebben a 

dokumentumban, amit most költségvetési rendelet módosításnak hívnak. Ha végigolvassa, 

akkor ott erre is választ talál. Nem a polgármester saját kénye-kedve szerinti döntés alapján, 

hanem egy képviselő-testületi döntés miatt kell módosítani az előirányzaton. Nem érez itt 

akkora problémákat, mint ahogy Képviselő úr igyekszik rémeket rákiabálni erre a módosításra. 

Nagyon stabil és nyugodt ütemben végrehajtott költségvetés volt a tavalyi és a 2016-os is az 

lesz. Lehet azt gondolni, hogy bizonyos számok hiányt, vagy milyen problémákat takargatnak. 

Ez egy teljesen nyugodtan és jól végrehajtott költségvetés utolsó módosítása. Azt nem érti, hogy 

eddig az első alkalomtól eltekintve rendre támogatták a költségvetés módosítását, a bizottsági 

ülésen is támogatták, hogy most milyen problémák ütötték fel a fejüket, azt nem nagyon érti. Ha 
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ezek a „szörnyű, igazságtalan” ügyek Képviselő úr szerint léteznek, azt javasolja, hogy jöjjön 

be és töltsön el néhány órát Osztályvezető úrnál. Biztos, hogy megnyugtató válaszokat fog 

kapni, mert nem arról van szó, hogy bármit takargatnának. Jöjjön be és nézzen a mélyére ennek 

az ügynek, mert nincs ebben semmi olyan, ami probléma, vagy amit Képviselő úr problémának 

érez.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Arra kérné Osztályvezető urat, hogy ezeket a dolgokat tegye tisztába. Most attól fél, ha valaki 

nézi ezt az ülést –attól nem fél-, viszont az előző percek után azt fogja hinni, hogy itt hatalmas 

nagy problémák vannak. Abszolút nem így látják ezt a költségvetést. Az biztos, hogy egy 

rendkívül összetett dokumentumról van szó, amit ha bárki kinyit otthon, nem egyszerű ezen 

végigmenni. Mégegyszer nagy tisztelettel kéri Osztályvezető urat, hogy ezeket a dolgokat tegyék 

helyre. Aki jó szándékkal szeretné fogadni ezt az információt, abban ne maradjon kétség.  

Amit Polgármester úr említett, az számára csak politikailag furcsa, hogy az eredeti 

költségvetést nem támogatták, utána emlékezete szerint is minden módosítást elfogadtak. Miért 

pont ennél az utolsónál vannak problémáik? Azt teljes egészében el tudja fogadni, ha az 

ellenzék soha nem fogadja el a költségvetést, illetve annak egyetlen módosítását sem. Azt 

gondolja, hogy ez teljesen természetes. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Azért most nem támogatják és támogatták évközben és a bizottsági üléseken, mert most a 

testületi ülés előtt végezték el azokat az összehasonlításokat –erre utalt is-, hogy megnézték az 

eredeti induló költségvetést, valamint a mostani módosítást. A bizottsági ülésen még olyan 

kérdéseket tett fel, amelyekre szükségük volt ahhoz, hogy kicsit tisztábban lássanak a számok 

között.  

Ami nem világos számukra és azt gondolja, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez a költségvetés 

záró pillanatában további módosítások már nem várhatóak. Nem zárszámadás, de kvázi 

tekinthető ez egy zárópillanatnak. Ha a legfontosabb számot nézik, a kiadási, működési illetve a 

bevételi működési oldalt, akkor annak egyenlegeként azt látják, hogy ez -343 millió Ft. Ha lehet 

azt mondani, akkor a felhalmozási célú kiadások egyenlegétől eltekintve 343 millió Ft-os romló 

egyenleget mutat a költségvetés. Ez az előző évi költségvetésben nem volt ekkora összeg. 

Fogják látni a következő napirendi pontnál, erre utalt, hogy ez az összeg a mostaniban, ha csak 

a működési célú kiadások, bevételek egyenlegét nézik, az már 500 millió Ft környékén van. A 

város egyenlege, a pénzügyi belső egyensúlya a költségvetésnek folyamatosan romlik. 

Megnézték az eredeti előirányzatot és szemmel látható volt a tendencia, amiből kibontakozott 

az, hogy nem volt teljesen felelős a gazdálkodás. Ment el egyre rosszabb irányba a 

költségvetésük. A tervezés pillanatában sem volt ez az egyenleg ennyi. Azt látják, hogy a 

maradvány összegével történik a hiány befedése. Ebben viszont nem látnak tisztán. Az, hogy 

egy összegben elmondják, hogy mennyi volt a maradvány megképződése, de nem látják tisztán, 

hol történt ennyi megtakarítás, ez számukra nem elfogadható.  

Ha ennyi maradvány és ténylegesen felhasználható maradvány van a költségvetésben, akkor az 

két lehetőséget jelent. Vagy a bevételeket iszonyatosan alultervezték és kiderült, hogy sokkal 

több a bevételük, ezért van maradványuk, vagy a kiadási oldalt tervezték rosszul. Ez egész 

egyszerű matematika. Ha az egyenleg nem stimmel, akkor vagy az egyik több, vagy a másik 

kevesebb a kivonandó kifejezésből. Ezt egy általános iskolás is tudja matekóráról.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Abban egyetértenek, hogy nem látják tisztán a helyzetet. Szerinte, ha ez a szám, amit most említ, 

hogy 500 millió Ft a 2016-os költségvetésben, ha az jövőre 800 millió Ft lesz, akkor nagyon 

boldog lesz. Ha ez továbbra is növekvő tendenciát fog mutatni, akkor még boldogabb lesz. Ez 

nem hiány. Ez a probléma egyébként, hogy félreérti azt. Ezt kellene tisztázni a fejekben, hogy mi 

a hiány. A hiány az, amikor a kiadás túlszalad a bevételeken. Akkor van hiány. Nem tudja, hogy 

milyen kiadás az, ami túlszaladt a bevételeiken. Sem 2015-ben, sem 2016-ban. Azt gondolja, 

hogy a 2016-ost akkor beszéljék meg, amikor ott vannak. Kár most itt előreszaladni. Ez 

egyelőre a 2015-ös költségvetésük utolsó módosításáról szól. Szerinte ez egy jól sikerült 

költségvetési év volt. Véleménye szerint ezt rendesen tudták zárni.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Leegyszerűsítené ezt az egészet, ahogy hallja Váradi Krisztián képviselő hozzászólását. Talán 

azzal kezdené, hogy elérkeztek az év legfontosabb testületi üléséhez, ahol a költségvetésről 

beszélnek, akár a tavalyiról, s majd a 2016-osról. Mivel természetesen itt van körükben a média 

is, ezért egy színházi előadásban lehet részük, ahol érthetetlenül állnak az előtt, hogy lehet 

mínusz a költségvetésben. Pénzügyi osztályvezető urat figyelte, a mosolyt. Úgy mondaná, hogy 

talán a lakosok félrevezetése nagyon egyszerűen. Nagyon jól tudják, hogy semmiféle mínuszról 

nincs szó. Azt sem akarják a halasi lakosokkal elhitetni, hogy egy óra előtt öt perccel jöttek arra 

rá, hogy ezzel a költségvetéssel probléma van, s a bizottsági ülésen bár tudták támogatni, most 

viszont nem. Biztos benne, ha a bizottsági ülésen ott lett volna a Halas TV, ott sem támogatták 

volna, vagy ott is letartózkodták volna. Talán a politikai érdekeket háttérbe kellene szorítani és 

a halasi lakosok érdekeit előtérbe, hiszen ezért is vannak itt, ezért is kapták a mandátumukat.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Egyre inkább bízik benne, hogy a pénzügyi osztályvezető el fogja mondani azt, amit kért. Abban 

is teljesen biztos, hogy az ellenzék ezután sem fog megnyugodni. Mivel Osztályvezető urat 

régóta figyeli, emlékszik azokra a költségvetésekre, amikor baj volt. Akkor nem így nézett ki 

Osztályvezető úr, hanem homlokban gyöngyözött, most pedig nem ezt látja rajta. Márpedig az 

Osztályvezető úr tekintete szerinte nem hazudik, pláne amikor költségvetésről van szó. Nagyon 

őszinte ember. Mégegyszer tisztelettel kérné, hogy rakja helyre ezeket. Akik az igazságot meg 

akarják tudni, azok tudják meg. Akik ezt félre szeretnék magyarázni, azok pedig úgysem fognak 

innen eltántorodni.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Próbál belépni ebbe a színházi előadásba, mint statiszta. Félrevezetés nélkül egy sort 

elolvasna. A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlege működési célú -343.073 E 

Ft. Amelyik szám előtt mínusz van, akkor az valószínűleg nem lehet pluszbevétel, az hiány. Ha 

nem így van, akkor valamit biztosan rosszul ért.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valószínűleg egy sor kiragadva nem fedi a teljes valóságot. 
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Tapodi Attila képviselő: 

 

Ő is csak egy egyszerű kérdésre szeretne választ kapni, mint egy kezdő kisiskolás. Azt 

magyarázzák el neki a Polgármester úr kijelentése nyomán, ha a kiadási főösszeg nagyobb, 

mint a bevételi, akkor az mitől nem hiány?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Vélemény szerint ez egyensúlyban. Ha a kiadási főösszeg nagyobb, az hiány. A hiányt egy 

módon lehet fedni, hitellel. Hol van a hitel? Ez a kérdés. 

A vitát lezárja és a Osztályvezető úrnak adná meg a szót az összegzésre. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Pár szóban az utolsó költségvetési módosítást érintené. A módosító táblázat pontosan 

ugyanabban a formában készült el, mint az eddigi módosítások. Mindig is a módosított 

előirányzatot tartalmazza a baloldali első oszlop, ami számot tartalmaz. A középső oszlop 

tartalmazza az aktuális módosító összeget, illetve a módosított előirányzatot a következő 

oszlop. Ez így volt 2015.áprilisában, júniusában, talán szeptemberben –nem is tudja mikor 

módosítottak-, novemberben, decemberben, illetve most is így van. Ez egy teljesen megfelelő és 

használatos formája az előirányzat módosításnak. Egyetlen esetben, a 2015. évi áprilisi 

módosításkor volt az, hogy az eredeti előirányzat szerepelt a baloldali szélső, számokat 

tartalmazó oszlopban. Ez azért volt, mert akkor még az eredeti előirányzat állt rendelkezésükre. 

Minden következő esetben már a módosított előirányzatuk a költségvetésben alkalmazandó 

előirányzatuk.  

Sokszor hallotta elhangzani a hiány szót a költségvetésben. Maga a költségvetés kettő 

különböző fajta, jól elkülöníthető bevételi forrásból áll. A kiadásoktól kicsit vonatkoztassanak 

el. Az egyik bevételi forrás mindig az adott évi bevételekből származó bevételt jelenti, a másik 

bevételi forrás az előző év költségvetési maradványa. Hogy pontosan miből képződik a 

költségvetési maradvány. Nem más, mint a pénzforgalmilag ténylegesen teljesült bevételek és 

kiadások különbözete. Ami azt jelenti, ha ez egy pozitív szám, akkor az önkormányzat 

bankszámláján, illetve pénzeszközeiként pontosan ennyi összeg áll rendelkezésre év végén. Az 

államháztartási jogszabály, amit említett, 23.§-a kötelezően említi, hogy ezt be kell építeni a 

költségvetésbe. Mivel a kiadások és bevételek főösszegének meg kell egyeznie, beépíteni a 

költségvetésbe csak úgy lehet, ha megemelik a kiadási főösszeget, ami mellé bevételi főoldalon 

hozzá tudják rakni a maradványt. Az államháztartási jogszabály ezt így kívánja kimutatni. Az, 

hogy hiányként nevezi meg ezt a tételt, úgymond az előző évi, ténylegesen meglévő 

pénzforgalom nélküli bevételüket, az az államháztartásnak egy sajátossága. Ez nem azt jelenti, 

hogy a költségvetésben ténylegesen hiány van.  

Mond egy egzakt példát. Ha az önkormányzatnak 4 milliárd Ft-nyi szabad pénzeszköze állna 

rendelkezésére 2015.december 1-jén, akkor most a 2016.évi költségvetés elfogadásakor az 

látnák, hogy 4 milliárd Ft hiányt pótolnak a 2016.évi költségvetésben, hiszen be kell állítaniuk a 

bevételi oldalra a maradványösszeget és az államháztartási jogszabály ezen a formán kívánja 

kimutatni. A kiadási oldalt 4 milliárd Ft-tal meg kellene emelni, amire azt mondják, hogy annak 

a fedezet a szabad maradvány.  

Egyetért Polgármester úrral, hogy minél nagyobb lesz a maradvány összege, annál 

boldogabbak lesznek. Az azt jelenti, hogy annál jobban, takarékosabban tudnak gazdálkodni és 

tudják felhasználni a kiadásaikat, illetve annál nagyobb bevételre tudnak szert tenni akár 

állami támogatások lehívása, elszámolása, illetve egyéb bevételek folytán.  
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Még egy dolgot hozzátenne. Észrevételként hangzott el, hogy nem szerepel a Polgármester úr 

2/2015. saját hatáskörű előirányzat módosítása. Rögtön az első oldalon, az előterjesztés 

második bekezdésben ez van leírva szerinte teljesen érthető és logikus formában. 2015. 

decemberében már volt egy ilyen típusú előterjesztés, akkor ezt senki nem jelezte. Pontosan 

ugyanebben a formában és ugyanúgy készült az előterjesztés.  

Úgy gondolja, hogy Könyvvizsgáló asszony hozzájárult az előirányzat módosításához, 

mindenfajta fenntartás, kivitelezés és észrevétel nélkül, ami megint csak azt jelenti, hogy mivel 

ő saját vagyonával is felel az elhangzott véleményért, hogy ez a költségvetés nem tartalmaz 

hiányt, s mind államháztartási, mind gazdálkodási szempontból megfelelő.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy némi fogalomzavarról van szó. Reméli, hogy a képviselő urak majd 

revizionálják álláspontjukat, ha nem is most a szavazásnál, de utólag helyes útra tér a 

gondolatuk.  

A 2015.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 503   Száma: 16.02.25/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 13:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Váradi Krisztián Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

503   Száma: 2016.02.25/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 2/2016. (II.25.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

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

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 6.243.585 e Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét 6.194.980 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  5.276.828 e Ft-ban 

c) működési többletét 117.731 e Ft-ban 

d) felhalmozási hiányát  117.731 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  

1. költségvetési egyenleg összegét 918.152 e Ft-ban 

2. finanszírozási kiadások összegét 48.605 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 460.804 e Ft-ban 

2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 464.648 e Ft-ban 

3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 41.305 e Ft-ban 

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

1.666.224 eFt-ban állapítja meg.”  

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei helyébe e rendelet 

1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 7., 8., 11a., 11b., 11c. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. február 25-én 19:00 órakor lép hatályba és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2015. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.” 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezete, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2019. évekre várható 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek 

összege 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetése szerkezetileg a 2015.évitől nem 

tér el. Nem történt olyan jelentős államháztartási jogszabályváltozás, vagy bármi olyan más 

ágazati jogszabályváltozás, ami ezt indokolttá tette volna. Egy fontos eltérés van a 2015.évhez 

képest, hogy a rendeletet forintban kell meghatározni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kérte 

erre az önkormányzatokat, hogy ilyen formában fogadják el a költségvetésüket. Ezért tartalmaz 

a táblázat bizonyos esetekben három tizedesjegyre kerekített ezer forintos tételeket. Maga a 

rendelet természetesen forintos formában készült el.  

A költségvetésben egy fontos változtatásra szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét. 

Emiatt új anyagot nem kívántak kiküldeni. A 2.b táblázat 89.sora 082092 hagyományos 

közösségi kulturális értékek gondozása. Ennek a helyes összege 19703 E Ft. Kérné 

Polgármester urat, hogy fogadja be a rendeletbe ezt a fajta módosítást és ezzel együtt kerüljön 

megtárgyalásra majd. Semmilyen más táblázatban nem okoz ez módosítást. Ez egy önmagában 

összesítő sor volt, amiből egy sor kimaradt. Minden bizottsági ülésen elhangzott ez a tétel, tehát 

már a bizottságok is tisztában voltak ennek a hibának a javításával. A könyvvizsgáló 

asszonynak is ebben a formában került megküldésre az előterjesztés.  

A költségvetést röviden részletezve. Az állami támogatások 1.673.817.060 Ft-ban kerültek 

megállapításra a magyar állam által. Ezek a központi költségvetési támogatások összességében 

nem változtak. Két fontos eltérés található bennük. Az egyik, hogy a család- és gyermekjóléti 
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központ kialakítását kötelezővé tették a járásszékhely önkormányzatok számára. Így részükre is 

kötelező volt ezt kialakítani. Ennek a támogatása újként szerepel ebben az összegben, 

ugyanakkor a család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatását nélkülözniük kell 

erre az évre.  

Jelentősebb eltérés esetleg a gyermekétkeztetésben tapasztalható, ahol az ingyenes étkeztetés 

miatt az állami támogatás összege megnövekedett. Növekedés tapasztalható még a szociális 

bentlakásos intézmények ellátásával, illetve az óvodai működéssel kapcsolatban is.  

Önkormányzatuk jelentős közfoglalkoztatási programban vesz részt, illetve tervez részt venni 

2016.évben. Ennek tervezett működési összege 297.020.000 Ft, illetve 38.400.000 Ft 

felhalmozási összeg. Önkormányzatuk nagyobb összegű támogatást kap még az orvosi ügyeleti 

ellátásra és a védőnői szolgálat ellátásra. Ezek együttes összege 111.688.000 Ft. Az orvosi 

ügyeleti ellátást 2016.március 1-től, ahogy elhangzott a testületi ülés felvezetésében, külső 

szolgáltató fogja végezni. Amikor a külső szolgáltató megigényelte az OEP támogatást, akkor 

lemódosítják ezt a tételt előirányzat módosítás során. Valójában onnantól nem az 

önkormányzatuk fogja leigényelni. Mivel ők kezdték el ezt az évet, mindenképpen így kell jelölni 

a költségvetésben. 

Közhatalmi bevételekkel 1.074.000.000 Ft-tal terveztek. Az óvatosság elvét követve állították be 

ezt az összeget. Saját bevételeknél 50.382.000 Ft működési bevétellel terveztek. Itt az egyik 

legjelentősebb összeget a víziközmű vagyon bérbeadásából származó bevétel szolgáltatja. 

Felhalmozási bevételként 20 millió Ft összeget terveztek be ingatlanértékesítésként. Ennek az 

összege véleménye szerint mindenképpen szükséges a költségvetésben, ugyanis államháztartási 

sajátosság miatt a saját bevétel év közbeni növekedésének módosítására csak nagyon 

korlátozott formában van lehetőség. Bevételek közt még átadott pénzeszközként szerepel 

működési céllal lakásbérleti díjak átvétele a Halasi Városgazda Zrt.-től, illetve Erasmus 

program 11.260.000 Ft. POWERSAVING, ROMINKO és YOUTH COMPASS  programok 

végrehajtása, mely 2016.évre átcsúszik. 25.260.000 Ft egyéb felhalmozási célú átvett 

pénzeszközként szerepel 2016.évre tervezett útfelújítások lakossági része.  

Önkormányzatuk egy nagy összegű, 852.656.900 Ft költségvetési maradvánnyal tervez 2016-os 

évre. Az előbb is említette, de most is elmondaná, ez azt jelenti, hogy ez az önkormányzat 

ténylegesen rendelkezésre álló összegből az a rész, amiről úgy gondolták, hogy 100 %-osan 

figyelembe vehető 2016.évre. Ez az összeg a zárszámadás elfogadásával reményeik szerint még 

emelkedni fog. Azt jelenti, hogy ez az összeg ténylegesen rendelkezésre állt az önkormányzat 

pénzeszközeiként bankszámláin, illetve pénztárában.  

Az önkormányzat kiadásai között a 2.b táblázat szerinte elég részletesen tartalmazza a 

kiadásokat. Egy-két jelentősebb összeget emelne ki. 349.357.000 Ft tartalékkal tervezett 

önkormányzatuk. A tavalyi évben eredeti előirányzatban nem tudtak tartalékkal tervezni. 

Beruházás felhalmozások között önkormányzatuk nagyobb összegben az Ady utcai óvoda 

felújítását 36.000.000 Ft-os összegben tervezte be. A városközpont felújítási pótmunkákat 

39.519.000 Ft-os összegben, ami ugyebár áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt 

pénzmaradvány 2015.évről. Az előbb említett közfoglalkoztatási programok felhalmozási 

jellegű kiadásai kerültek beállításra 38.400.000 Ft összegben. Jelentősebb összeg még 

kerékpárút tervezésre 13.806.000 Ft. Ha jól tudja, akkor a 6.számú mellékletben részletezett 

utak esetében 66.870.000 Ft-os felújítással tervez önkormányzatuk. Víziközmű vagyon 

visszapótlását 25.400.000 Ft-os összegben tervezi, illetve szintén már 2015.évben beállított, de 

2016.évben megvalósuló 22.098.000 Ft-os illegális migrációhoz kapcsolódó térfigyelőrendszer 

kiépítésére kerülne sor. Ezek a jelentősebb összegek.  

Önkormányzatuk esetében 2016.évben nem terveznek hitelfelvétellel, de ettől függetlenül a 

meglévő hitelt, mint adósságszolgálatot be kell, hogy mutassák. Ezért kérné a tisztelt 

képviselő-testületet, hogy a rendelet elfogadása előtt a határozatról szíveskedjék szavazni, 

utána pedig a rendeletről.  
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Kérdésként hangzott még el a bizottságok sorában, hogy rendkívüli kiadásokra tartalékot 

terveztek-e be. A szokásos bruttó 5 millió Ft került betervezésre. Ez évente általában elég 

szokott lenni a rendkívüli kiadásokra. Ez több éves tapasztalat.  

Úgy gondolja, hogy amit első körben érdemes volt elmondani, azt elmondta. Ha kérdés van, 

igyekszik válaszolni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Osztályvezető úr által megfogalmazott módosítást az előterjesztés részének tekinti 

természetesen. Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy ilyen értelemben tárgyalják tovább az 

előterjesztést.  

Egy pár gondolatot ő is szeretne elöljáróban elmondani.  

A tavalyi évben arról beszéltek, hogy stabil a költségvetésük. A legfőbb ismérve volt ez, hogy 

nullás volt. Nem hiánnyal terveztek és ezt végig is tudták vinni a 2015-ös évben. A tavalyi 

gazdálkodás eredményeképp az idei költségvetés tervezésekor úgy tud fogalmazni, hogy egyet 

tudnak lépni előre a fejlődés irányába. Ez a költségvetés egy sokkal megengedőbb és sokkal 

inkább előremutatóbb, mint a tavalyi, vagy az utóbbi évek költségvetései.  

Az idei évi költségvetésben az intézményeik, a cégei a városnak mind megkapták azokat a 

forrásokat, amelyre szükségük volt. Fejlesztésekre is maradt forrásuk. Úgy gondolja, hogy ez 

egy előremutató költségvetés. Szinte minden terület számára tartogat pluszt, illetve előrelépési 

lehetőséget. Az idei évvel véleménye szerint elindulnak a fejlődő pályán és reméli, hogy ezen 

tudják tartani a várost és a képviselő urak előző vitában megfogalmazott véleményeit majd 

reméli, hogy a tények igazolják utólag, mégha most nem is hisznek nekik, hogy nem hiány, amit 

hiánynak gondolnak, hanem éppen ellenkezőleg. Ez az eredménye a város tavalyi 

működésének. Arra buzdítja a képviselőket, hogy támogassák ezt a mostani költségvetést, hisz 

ez egy jó költségvetés, s a város hasznára fog válni, amennyiben ezt végre is fogják tudni 

hajtani.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Köszöni, hogy megvilágosította Osztályvezető úr a hiány körüli dilemmát. Nyilván érthető, ha 

az idei évi költségvetésben van egy ilyen nagy mínusz, azért engedhetik meg maguknak, mert 

számítanak, hogy a bevételi oldalon valami fog jönni, amit pillanatnyilag a zárszámadás 

hiánya miatt nem tudnak felcímkézni.  

Az a helyzet, hogyha a 2016-os költségvetés kiadási főösszegét összehasonlítja az eddigi 

kiadási főösszegekkel, akkor a mostanit a legeslegalacsonyabbnak látja. Azt feltételezi, ha nagy 

megtakarításra számítanak, akkor ez a kiadásokban is meg kellene, hogy jelenjen, ha ott van az 

a mínusz, ahova várják, hogy bejön a tavalyi megtakarítás. Erre szeretne magyarázatot kapni, 

biztos benne, hogy van.  

Egy technikai jellegű kérdése lenne. A költségvetés 21.oldalán találja a következőt: A 

képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg. Hiány belső finanszírozása 854.094.900 Ft. Ez kétfelé van bontva. Maradvány működési 

célú igénybevétele 612.260.900 Ft és maradvány felhalmozási célú 241.833.000 Ft. Az összeg 

az 854.094.900 Ft. A 11. oldalon azt olvassa, hogy a 2015.évi 852.656.900 Ft költségvetési 

maradványukból kötelezettségvállalással terhelt maradványuk összege, illetve itt is kettébontja. 

Költségvetési maradvány működési célú felhasználása 610.823.000 Ft, az előző helyen pedig 

612.823.900 Ft. Erre szeretne választ kapni.  
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Először hadd éljen egy hasonlattal, s aztán azzal kapcsolatban tenné fel a kérdését, hogy 

megértsék ezt a hiányos dolgot. Tulajdonképpen egy város költségvetése sem más, mint egy 

családi költségvetés. Ha neki januárban van x fizetése, s ennék felét elkölti, a másik fele ott van 

a bankszámláján. Megjönnek a közüzemi számlák és úgy dönt, hogy nem fizeti be őket 

januárban, majd csak februárban. Megkapja a februári fizetését. Ekkor ott maradt az előző 

havi fizetése fele, tehát nyugodtan mondhatja, hogy januárban ő azt bevételként könyveli el. Ez 

lenne kvázi a maradvány, de ez nem valódi maradvány, hiszen megmaradt ugyan a 

bankszámláján a pénz kétségtelenül, de ott vannak a számlák, amit nem fizetett be. Erről van itt 

szó a város életében is. Amit hihetetlen nagy összegű, százmilliós maradványnak neveznek, az 

nem más, mint az előző évekből ki nem fizetett és erre az évre áttolt összegek. 

Ennek szellemében, hogy tényleg tisztán lássák és megértsék, szeretné kérdezni Osztályvezető 

urat, hogy év végén tisztán látszik mennyi a maradvány, bár pontos kimutatása kétségtelenül a 

zárszámadásban történik meg, de egy város pénzügyi osztályvezetőjének december 31-én 

nagyon pontosan látnia kell. Mennyi a ténylegesen felhasználható pénzmaradványuk december 

31-én? Ez miből származik? Akkor nem fizettek ki számlákat, vagy ténylegesen ennyit 

megtakarítottak a rendszerben.  

Harmadik kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy december 31-én pontosan mennyi pénz volt a 

város bankszámláján, ami szabad pénzként rendelkezésre állt? Hogyan teljesültek a bevételek 

és a kiadások ezen a napon? Tegyék mellé a bevételt is. Volt-e olyan bevétel, ami esetleg nem 

realizálódott emellett? 

Ha Polgármester úr annak örül, hogy egyre nagyobb ez a bizonyos szám, tehát az abszolút 

érték növekedésének örülne, ám legyen, akkor játszanak egy kicsit ezzel a gondolattal. Ez a 

tavalyi év induló pillanatában -250 millió Ft volt, most -612 millió Ft, ha csak a működésre 

koncentrálnak. Tehát ennek örülnek. Ha ennyire jó a helyzet, akkor miért nem ment bele 

Polgármester úr abba, hogy a rendeletüknek való megfelelés miatt a Köznevelési,Kulturális, 

Sport és Humánpolitikai Bizottságban tett javaslata kapcsán 5 millió Ft-ról a jogszabálynak 

megfelelő 7,5 millió Ft-ra emeljék a keretet. Akkor mégsem olyan ez a költségvetés, ha 2,5 

millió Ft-ot nem tudnak valamire rendelkezésre bocsátani.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A második részére itt válaszolna is. Szerinte pont attól ilyen jó a költségvetésük, hogy nem 

engedik elszállni. Nem az van, hogy ad hoc jelleggel engedik el a gondolataik mentén a 

költségvetést, hanem nagyon odafigyelnek arra, hogy mikor, milyen lépéseket tesznek. 

Igyekeznek a rendeleteik szellemének megfelelni. Azt gondolja, hogy ezt meg is teszik. 

Képviselő úr volt az egyetlen a bizottsági ülésen, aki számára ez kétségeket ébresztett. Azt 

gondolja, hogy mindenki más számára egyértelmű volt, hogy a sportrendeletben 

megfogalmazott számok teljesülnek a költségvetésben is. 

Az pedig, hogy ő ennek örül, nem tud mást tenni. Az, hogy Képviselő úr ezzel nem ért egyet és 

nem örül vele, az ő dolga. Szerinte harmincezren vele együtt örülnek, amikor ez a szám nő. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Egy költségvetést mindig nagyon összetett dolog megalkotni és minden mindennel összefügg. 

Van egy konkrét kérdése, amit nem tudott bizottsági ülésen megkérdezni. A Halas-T Kft. 44 

millió Ft-os támogatása az önkormányzat felé látszik-e a költségvetésben, mert nem találta meg 

azt a sort, ahol ez, mint bevétel megjelenik. Melyik soron lehet ezt megtalálni?  
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Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A 2016.évi kiadási összegük alacsony volta véleménye szerint pont arra enged következtetni, 

hogy takarékosan és a csak a legszükségesebb kiadásokra terveznek, ugyanis az eddigi években 

minden esetben 2013-2014 között, de akár 2011-re, 2012-re, 2015-re is visszamehetne, uniós 

nagy összegű pályázatok kiadási előirányzatai kerültek beállításra a költségvetésben, amelyek 

jelentősen növelték.  

2016.évre egyelőre önkormányzatuk nem tervezett uniós pályázati kiadási összeggel, hiszen az 

előző uniós pályázati programozási időszak 2015.december 31-én lezárult, tehát az összes 

kiadás teljesült. 2016.évre maximum szállítói finanszírozás húzódhat át, de azt előirányzat 

módosításként beállítják a költségvetésben, ha arról a megfelelő értesítés megérkezik. 

Konkrétan folyamatban lévő uniós pályázatuk nincsen, ugyanis a következő ciklusú uniós 

pályázatok beadása mostanában nyílik meg. Konkrét pályázati beadásról, ha jól tudja, most fog 

a képviselő-testület egyáltalán dönteni. A támogatási szerződés megkötésének közelében sem 

vannak. Utána tudnak beállítani ilyen jellegű kiadásokat.  

Úgy gondolja, akkor lenne nagy problémája az önkormányzatnak, vagy akkor gondolhatnák 

jogosnak azt a feltételezést, hogy nem jó a költségvetésük, vagy olyan összegek vannak tervezve, 

amelyek nem a szükséges és jogszabályok szerinti működését ellátásához biztosított kiadásokat 

tartalmazzák, ha ez a kiadási összeg ugyanolyan szintű lenne, mint amikor uniós pályázatok is 

beállításra kerültek az önkormányzat költségvetésében.  

Képviselő úr Kiskunhalas Város Önkormányzatának összevont 2016.évi mérlegét, illetve az 

arra vonatkozó rendeletrészét hasonlítja össze Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi 

költségvetésével. Szeretné megkérni, hogy amikor az elemi költségvetést és az arra vonatkozó 

szövegrészt hasonlítja össze, akkor a 3.b táblázat kiadási oldalán Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2016.évi előirányzat tervezetét vegye figyelembe, mely az elemi kiadásokat 

tartalmazza. Az ahhoz tartozó szöveges rész vonatkozik a 11.oldalon az elemi kiadásokhoz, a 

rendeletben viszont Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont kiadásairól dönt a 

képviselő-testület, amely az intézményekkel együtt tekintendő. Ilyen szempontból az összegek 

teljes mértékben megállják a helyüket és egyezőek.  

A ténylegesen felhasználható maradvánnyal kapcsolatban Képviselő úrnak itt most pontos 

összeget nem tud mondani, mert nincsen nála a megfelelő anyagrész. Azt tudja elmondani, amit 

elmondott a bevezetőben is. A 854.094.900 millió Ft, amit beterveztek és a rendeletben 

jóváhagyják, ez az az összeg, amivel biztosan számolhatnak 2016-os évre. A megbontását 

alapvetően tartalmazza a 11.oldalon Tapodi képviselő úr által már említett rész, mely az 

önkormányzat elemi részére vonatkozik, ami egyértelműen rögzíti azt, hogy ebből 538.655.000 

Ft szabad maradványnak minősül. Hogy a 854 millió Ft-tal is összehasonlítható legyen, a 

különbözet 1.438.000 Ft nagyságrendű összeg, melyet a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa okozza. A hivatalnál szabad 

pénzmaradvány ilyen szempontból tervezésre nem került, csakis az önkormányzatnál.  

A nagy eltérés valójában a 2015-ös és a 2016-os év között, amiben a költségvetési maradványt 

érdemes összehasonlítani, hogy 2015.évben a költségvetési maradvány 90 %-a 

kötelezettségvállalással terhelt volt, addig most azt lehet mondani, hogy ez a százalékos arány 

sokkal kisebb összegre, maxiumum 30 %-ra esett vissza. A szabad maradvány az, amivel tud az 

önkormányzatuk jobban gazdálkodni, illetve be tud állítani olyan összegeket, mint ami a 

tartalékba beállításra került. Általános tartalékba 145.713.000 Ft-os összeg. Természetesen a 

zárszámadáskor pontosan kimutatásra kerül minden egyes tétel az önkormányzat rendelkezésre 

álló maradványával kapcsolatban, illetve akkor fog véglegesülni az önkormányzat 

költségvetési maradványa, illetve az azt követő előirányzat módosításkor fog bekerülni a 

költségvetésbe. Mint említette, ez ennél egy magasabb összegű tétel lesz. Mivel jelentősen 
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befolyásolják nemcsak a 2015-ös évről áthúzódó költségvetési maradvánnyal terhelt összegek, 

hanem az alulfinanszírozás és az intézmények közötti elszámolások, a Magyar Államkincstárral 

történő állami támogatási elszámolások ezt az összeget, melyekre 2016.március 16-ig kell 

pontot tenni, ezért nem tud és nem is akar ennél pontosabb összeget mondani az elszámolás 

elfogadásáig. Ez még sok egyeztetésen alapul.  

A sportrendelettel kapcsolatban érkezett hozzászólás, jelzi a képviselő-testületnek, hogy 

sportrendelet nem azt írja elő, hogy a 2016.évi eredeti költségvetésben kell teljesíteni a 

rendeletben foglalt szabályokat, hanem az adott évi költségvetésben, tehát 2016.december 

31-ig a képviselő-testületnek, illetve az önkormányzatnak rendelkezésre áll az idő, hogy 

mindenféleképpen a rendeletében foglaltaknak megfelelő átcsoportosításokat, módosításokat 

végrehajtsa. Úgy gondolja, hogy erre még van idő.  

A Halas-T Kft. tartozásával kapcsolatban érkezett kérdés. Jelzi a képviselő-testületnek, hogy a 

tagi kölcsön összege követelésként mérlegsort érintő tétel, ami azt jelenti, hogy a 2016.évi 

költségvetésben ezzel nem terveznek. Egyrészt azért, mert óvatosság alapján terveznek. Olyan 

bevételi forrásokat nem terveznek be, aminek a bevétele nem 100 %-osan biztosított. Ez az 

összeg, ha befolyik az önkormányzathoz, akkor egy előirányzat módosítással bekerül az adott 

évi költségvetésbe. Ez a 2015.évi zárszámadásban, mint követelés rendelkezésre fog állni. Ez az 

önkormányzat mérlegét érintő tétel jelen pillanatban még.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Igazából nem kapott választ a kérdéseire. Nagyon jelentősen elmaradt a kérdéseitől minden 

válasz. Érti ő, hogy pontosan nem tudja megmondani Osztályvezető úr, de nagyságrendet elvárt 

volna. Erről a kérdésről egyáltalán nem is volt szó. Ha azt kérdezi meg, hogy mennyi pénz van 

a város bankszámláin év végén, azt legalább lehet tudni, hogy ez 5-6 millió Ft, vagy 100 millió 

Ft. Nem hangzott el rá válasz. Kérdezte, hogy miből adódik a pénzmaradvány, hogy 

megtakarítottak-e, vagy csak áttoltak összeget. Erre sem volt semmilyen válasz. Érhető, mert 

pontosan azt igazolja, amiről beszélnek, hogy ezek a válaszok nem egyértelműen igazolnák azt, 

ami a városvezetésnek lenne az érdeke, azaz nem kedvező képet festene a költségvetésről. 

Továbbra is visszatérne ahhoz a kérdéshez, amit Polgármester úr feszegetett, hogy hiány-e a 

hiány, vagy nem. Bárhogy is nézik, mínusz 612 millió Ft az egyenleg. Lefordítva magyarra, 612 

millió Ft-tal költenek többet, s ez csak a működési a költségvetés szerint, mint amennyi bevétel 

rendelkezésükre áll. Ez hiány.  

Polgármester úr kérdezte, hogy hol van a hitel? Persze, hogy nincsen hitel, tisztában vannak 

vele, ismerik a jogszabályokat. Azért nincs hitel, mert nem lehet felvenni. 

Ha visszatér ahhoz az egyszerű példához, amit mondott, a családi költségvetéshez, attól az nem 

jelenti azt, hogy neki nagyon jó a helyzete, ha a januári számlákat nem fizeti januárban, hanem 

áttolja februárra. Februárban kifizeti a januárit, majd a februárit áttolja márciusra. Ez 

történik. Az áttolt összeg lesz egyre nagyobb. Tendenciája van, tisztán látszik a 

költségvetésekből, ha egymás mellé teszik az előző éveket. Kétségtelen, hogy van maradvány, 

van megtakarítás, hiszen az előző ciklusban a tényleges 800 millió Ft körüli hiányt letudták 

faragni nulla közelire. Ez a maradványból származott. Gyönyörűszépen kimutatható volt a 

működési megtakarítása. Tendenciájában ez a négy éves ciklus eltüntette a közel egy milliárd 

forintos hiányt. Ez a megtakarítás a rendszerben ma is benne van, ezt nem vitatják, viszont a 

folyamat megfordult. Eddig a költségvetés egyenlegét ez a maradvány folyamatosan javította 

2010-től 2014-ig, azonban tavaly az indulás pillanatában a kiadás és a bevétel különbsége -249 

millió Ft. Most, ebben a költségvetésben ez 612 millió Ft felhalmozási kiadások nélkül. 
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Hogy tisztán lássanak a szemben lévő padsorokban ülő képviselők is, nagyobb értékű a 

bevételek és a kiadások különbsége, mint az előző évben, tehát nő a működésük hiánya, nő a 

költségvetés belső egyensúlya. Tudtával ezt nevezik belső egyensúlynak, amikor a működésről 

beszélnek.  

Technikailag, hogy bizonyos kiadásokat év végén nem fizetnek ki, hanem áttolják a következő 

évre, az nem effektív valódi pénz, csak egy egyszerű technikai dolog. Hogy fogják számvitelileg 

lekönyvelni, hogyan írják be a költségvetésbe, ez abszolút indifferens ebből a szempontból. A 

számok akkor is beszédesek, a város anyagi helyzete nem javul, hanem elkezdett romlani. 

Nem véletlen van tartalékban 350 millió Ft, s abból valódi, tényleges tartalék csak 150 millió 

Ft. Nem hívja tartaléknak, amikor tényleges kiadási tételeket besorolnak egyszerűen egy 

fejezetbe és fölé írják, hogy tartalék. Azok olyan tényleges kiadások, amelyeket meg kell 

csinálniuk. Lásd például intézmények felújítási kerete. Ezek szerint, ha azt tényleges 

tartaléknak gondolják, akkor mondják ki, hogy az intézmények ebben az évben nem kapnak 

semmit, csak ha kiderül, hogy annyival sokkal jobb a helyzet, mint amiben reménykednek, de ez 

nem fog teljesülni valószínűleg.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy ezt még százszor átrághatják és százegyedszer is úgy tűnik, hogy ugyanaz a 

végeredmény fog megszületni. Képviselő úr makacson ragaszkodik ehhez a véleményéhez. 

Szerinte ez hiány és trükkökkel és könyvviteli eljárásokkal eltüntetnek pénzeket, hogy 

optimálisabb képet fessenek annál, mint ami van. Ilyenről nincs szó, hogy azért ne fizettek volna 

október óta villanyszámlát, mert itt ez egy kedvezőbb kialakítású képet fog okozni a költségvetés 

tervezésekor. Nincs szó róla. Meg kell, hogy nyugtassa, nem trükközésen alapuló 

gazdálkodásról van szó, hanem normálisról és megfontoltról. Nem ad hoc jellegű ötletek 

mentén, hanem normális gazdálkodást csinálnak. Ez ennek az eredménye. Hogy ezt éppen 

hiánynak hívja a terminológia, ezt fogadja el a Képviselő úr és ne kiáltson farkast, mert 

egyébként nincs mitől félni. Azt gondolja, hogy ez igenis egy jó költségvetés, amit végre lehet 

hajtani és ami fejlődést fog eredményezni a városban. Ha ekkora mértékű hiányok lennének, 

miből fedeznék Képviselő úr? Azért mondta a hitelt, mert ha 600 millió Ft  hiányozna a 

költségvetésükből, mi az, amiből ezt fedezni tudnák? Érti amit mond, hogy hitelt nem tud 

felvenni az önkormányzat, de mi az a külső finanszírozás, amiből azt a 600 millió Ft-ot, amit 

idekiált, finanszírozni fogják? Mi az? Hol van ebben benne? Nincs sehol benne, mert nincs 

ilyen. Nem szorulnak külső finanszírozásra. Nincs ilyen. Ha lenne hiány, akkor szorulnának rá. 

Nem erről szól ez, csak egyszerűen nem érti meg, attól, hogy ez hiányként van megfogalmazva, 

technikailag az nem valódi hiány a zsebükben. Ezt ki tudja jelenteni, ennyire egyszerű, ez 

technika, de ezt elmondta már Osztályvezető úr legalább háromszor a mai ülésen. Egyébként 

elmondta bizottsági ülésen, ha nem értik meg, nem tud ezzel mit kezdeni. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Először szeretné kérni tisztelettel, hogy a 2015-ös zárszámadásban a maradvány összegéről 

tételes kimutatás készüljön, hogy miből adódnak a maradványok.  

Tudja, hogy a kérdések ideje lejárt, ezért megjegyzésként mondja el. Nyilván arra lehet 

reagálni és válaszolni. Amit megfigyelt a jelenlegi költségvetésben, hogy az eddigi 

költségvetésekhez képest a finanszírozási célú kiadások rendkívüli mértékben megnőttek. Ennek 

az okára kíváncsi lenne. Ebből is a működési célú finanszírozás 59 millió Ft.  

Egy másik megjegyzés, hogy a felhalmozási egyenleg alapján is azt lehet látni, hogy csökkennek 

a beruházások. Ennek sem tudja az okát.  
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

A frakciójuk vezetője és a városvezetés kapott egy levelet a kiskunhalasi úszóegyesülettől, 

amiben arra kérik a városvezetést és az önkormányzatot, hogy emeljék be az egyesületüket a 

helyi sporttevékenységekkel kapcsolatos feladatokról, tevékenységekről, valamint a sport helyi 

pénzügyi támogatási rendszeréről szóló rendeletének bekezdésében megfogalmazottak szerint. 

Az éves költségvetési rendeletben döntsenek a sportszervezeti támogatásról. Magyarul 

szeretnének a költségvetésben 2 millió Ft-os támogatást eszközölni az egyesületüknek. 

Mindannyian tudják, hogy a város egyik legsikeresebb sportegyesületéről beszélnek. A 2016-os 

év a riói olimpia éve, ahol nagyon nagy esélye van az úszóik közül valakinek az olimpián 

szerepelni. Tuska Pali után szerinte nem nagyon sokan voltak, akik olimpián részt vettek. 

Nagyon fontosnak tartja, hogy Kiskunhalas neve így is bekerüljön a köztudatba a sport 

kapcsán, ezért kéri az önkormányzat támogatását a 2 millió Ft-os összeg megítélésében.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Polgármester úr nem értette meg, hogy mit szeretne mondani. Érti, hogy most azt mondja, hogy 

ez a -612 millió Ft, ha hiány lenne, akkor valamiből pótolni kellene. Pont ezt próbálta 

elmondani, hogy lehet ezt más technikával is, hogy nem pótolják, hanem egész egyszerűen 

áttolják a következő évre. Pont ez történik és erről beszél, hogy az előző évet -249 millió Ft-tal 

indították, most pedig -612 millió Ft-tal növelik, miközben szemmel látható, hogy a működésre 

fordított kiadásaik kisebbek, mint a bevételeik. Ez történik majd ebben az évben is. Így a 

következő évet meg lehet csinálni nullásra, tényleg ki lehet hozni papíron nullásra a 

költségvetést, de ettől még ez nem jelenti azt, hogy nincs valódi hiányuk, csak ez folyamatosan 

halmozódik és egyszer rá fog dőlni az önkormányzatra. Polgármester úr tudja. Megtörtént ez 

már egyszer, csak akkor annyi, hogy az előző ciklusban az akkori városvezetés felelősen 

elismerte. Érdekes módon ugyanilyen negatív számra, akkor ott szemben, az az oldal, aki most 

meg sem szólal ebben a vitában, a város legfontosabb vitájában tízen csak ülnek. Az az oldal 

akkor hangosan kiabált, hogy -889 millió Ft micsoda hihetetlen hiány. Ugyanezen a rovaton, 

ugyanígy a működési oldal kiadási és bevételi oldalának különbsége volt negatív szám. Ami a 

másik oldal számára négy évvel ezelőtt hiány volt, az ma nem hiány. Teljesen érthető. Pajor 

Kálmán mondogatta mindig, hiányolják őt nagyon, hogy az üléspont határozza meg az 

álláspontot.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Máté Lajos mondogatta ezt mindig, nem Pajor Kálmán szerinte. 

Ennyire apró részletekre is figyelni kell, ha az ember jól akar dolgozni. Képviselő úr továbbra 

is azt erőlteti, hogy itt valami bugris technikákkal próbálnak elkenni olyan dolgokat, amelyek 

nincsenek. Továbbra is ezt tudja mondani. Nagyon úgy tűnik számára, hogy ez egy meddő vita. 

Majd visszaigazolja az élet. Azt azért látni kell, hogy abban az időszakban, amikor azt a város 

elismerte, nagyon nehéz volt nem elismerni, mert ott voltak a hitelek kőkeményen, benne voltak 

a költségvetésben. Plusz akartak felvenni még hiteleket minden egyes költségvetéskor. Az, hogy 

nem sikerült, másik történet, mert nem volt, aki finanszírozza az önkormányzatot. Könyörög, 

szó sincs arról, hogy hiteleket vennének fel. Miből lehetne másból? Kötvényből persze, de nem 

ez a lényeg, hogy mi az. Külső finanszírozásból kellene megoldani az önkormányzat működését, 

ha az, amit Képviselő úr állít, igaz. Itt szóba sem kerül az, hogy bármilyen külső finanszírozást 

bevonnának az idei évben. Nincs szó róla. Egyszerűen nonszensz. Nem érti meg azt, hogy miről 

szól ez az egész előterjesztés. Azzal, hogy köti az ebet a karóhoz, nem a maga igazát erősíti, 
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hiszen nincs igaza, hanem épp ellenkezőleg, szerinte csak azt erősíti, hogy nem látja át a 

költségvetésüket, s így próbál meg véleményt alkotni, ami szerinte egyébként nagyon káros. 

Olyan dolgokat próbál meg belemagyarázni, ami nincs.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ha már meg lettek szólítva, hogy tízen nem szólalnak meg, azt várták, hogy a másik oldal ki 

tudjon bontakozni. Váradi képviselő urat kérdezné, ha jól tudja, a Bibó István Gimnáziumban 

matematika tanár. Ezek után kérné Csernák Lajos pénzügyi osztályvezetőt, ha van egy kis 

szabadideje, akkor egy kis korrepetálásra invitálja meg Váradi képviselő urat, mert 

matematikából az a probléma, hogy nem akarja a valódi számokat látni. Ez egyébként nem így 

van. Nagyon jól látja a számokat, csak nem akarja az igazságot elismerni, s nem akarja a 

valóságot beismerni, hogy ez egy jó költségvetés. Természetesen az ellenzék soha nem fogja azt 

mondani, hogy ez egy vállalható, stabil költségvetés. Mindenféleképpen egyetlen dologra 

akarnak kitérni, hogy mínuszban van a költségvetés, hogy ez egy rossz költségvetés, s tologatják 

a különböző kiadásokat, s így próbálják felhalmozni azt a 600 millió Ft-ot. Gondoljanak bele, 

ha egy 600 millió Ft-os kiadást tologatnának, annak lenne híre, függetlenül attól, hogy 

önkormányzat tartozik. Biztos benne, hogy ezzel a másik oldal sem ért egyet, s tudják, hogy ez 

egyébként nem így van. Akár a 2015-ös, akár 2016-os költségvetést tekintve azt mondja, hogy 

egy stabil költségvetés. Emlékezzenek vissza a pár évvel ezelőtti költségvetésekre, hiszen itt szó 

esett arról, hogy a főösszeg eléggé alacsony. Természetesen egy költségvetés főösszegét lehet 

emelni akár 8 millió Ft-ra, vagy akár 10 millió Ft-ra. Ezzel szemben a bevételi oldalt is szépen 

hozzá lehet igazítani olyan valótlan bevételi forrásokkal, ami például régen volt, jó pár évvel 

ezelőtt. Akkor ingatlanok eladásából származó több százmillió forintos bevételt raktak be a 

költségvetésbe, s ezek egyébként nem teljesültek. Az ilyen valótlan bevételi sorokból alakult ki 

az, hogy többmilliárd forintos tartozást halmozott fel az önkormányzat, s amiről jól tudják, 

hogy a kormány átvállalta és így mentesítette az önkormányzatot.  

Azt gondolja, hogy a mostani városvezetés, a mostani képviselő-testület többsége nem ezt az 

utat képviseli, ez látszik is a költségvetésen. Biztos benne, ha a másik oldalnak lenne igaza, 

akkor sokkal nagyobb problémák lennének és ez a napi életben is megmutatkozna, hiszen 

működésképtelen lenne a város, azok az intézmények, amelyeket a városi költségvetésből 

tartanak fenn. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Megmondja őszintén, hogy vitára készültek a költségvetés kapcsán, csak a különböző sorok 

kapcsán gondolták, hogy vita fog kibontakozni. Azt gondolja, hogy 20-25 olyan tétel van a 

költségvetésben, amit kiírt magának, s a fejlődést biztosítja a város számára. Ez a vita nem 

ilyen irányba ment el. 

Vizkeleti Szabolcs képviselő által jelzett úszóegyesület kapcsán azt tudja elmondani, hogy 

valóban megkereste őket az egyesület. A mai napon írásban válaszolt tudomása szerint 

Polgármester úr az egyesületnek. A frakciójuk álláspontja az, hogy a sport közalapítványnak 

nyújtott támogatás keretében szeretnék, ha támogatná az alapítvány majd az úszóegyesületet. 

Erre fel is fogják hívni a közalapítvány figyelmét, hogy tekintsék ők is kiemeltnek az idei évben 

az egyesületet. Egyébként azt gondolja, hogy ehhez a kérdéshez azt hozzá kell tenni, hogy az 

egyesületet az önkormányzat eddig is és az továbbiakban is kiemelten támogatta. Ha most ez a 

vita itt meg tud állni, ennek a részleteiben nem menne bele. Az urak tudják és szerinte méltatlan 

lenne pont az úszókhoz és az ő felkészítőjükhöz, ha itt ezt tételesen elkezdenék felsorolni.  
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Lehetne ez elfogadható válasz az úszók kérésére, de ez körülbelül olyan, mint a kutya 

vacsorája, vagy lesz, vagy nem, ha eltolják egy másik sorba és ott megkérik őket, hogyha lesz 

forrásuk, akkor biztosítsák számukra ezt az összeget. Szeretné mindenképpen, ha szavaznának 

róla, hogy beemelésre kerüljön a költségvetésbe.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ha a költségvetést elfogadják, akkor ez nem a kutya vacsorája, ugyanis 5 millió Ft-ot 

biztosítanak a sportegyesületek támogatására a közalapítványon keresztül. Ahogy Váradi 

képviselő úr felvetésére elhangzott, még ezt az idei évben kívánják majd növelni.  

Azt gondolja, hogy a kuratóriumban olyan emberek ülnek, akiknek kell tudni ezt a kérdést 

akceptálni. Nyilvánvalóan ezt úgy fogják megtenni, hogy a többi egyesület se szenvedjen 

hátrányt. Ők is figyelembe fogják venni azt, hogy ez kiemelt feladat. Bízik benne, hogy ez is 

elhangozzon, ők is azt szeretnék, ha az úszók ott tudnának lenni az olimpián. Biztos benne, ha ez 

megtörténik, onnantól kezdve a szövetség, ahogy eddig is, még inkább nagyobb figyelmet fog 

rájuk fordítani. Úgy tudja, hogy amikor legutóbb a lovasok az olimpián jártak, akkor is a 

lovasszövetség volt, aki a legnagyobb mértékben segítette az ő felkészülésüket. Hajrá Halas! a 

kiadvány neve, ahol szerezte ezeket az információkat.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: (Ügyrendi) 

 

Olyan módosítót szeretne kérni, ami elfogadható lenne, hogy az alapítvány költségvetését 

csökkentsék 3 millió Ft-ra és 2 millió Ft-ot egyenesben utalják az úszóknak.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Szeretné ezt a halvány feszültséget oldani egy játékkal. Olyan játékkal, hogy találják ki, ki 

mondta. Az egyik idézete így hangzik: „Mindig azt képviselték, hogy az önkormányzatnak az 

utánpótlássportban van szerepe.” Nem tudja, emlékeznek-e rá, hogy ki mondta.  

A másik idézet így hangzik: „A versenysportok anyagi támogatásában az önkormányzatnak 

nem lehet döntő szerepe.” 

Mindkét idézet politikustársaitól szól. A város keményen támogatja az úszókat. Lehetőségük 

van pályázatot benyújtani, de az olimpiai felkészülés egyrészt már versenysport. A másik oldal 

mondta, hogy a versenysportot már nem tudja támogatni a város. A másik oldal programjában 

van benne egyébként.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Ha Vizkeleti úr befejezte, akkor elmondaná a gondolatait. Nem célzásképpen szánta, csak ő 

meg szokta várni, amíg valaki befejezi, utána beszél.  

Osztályvezető úr elég rendesen összefoglalta a költségvetést, ehhez nem kíván hozzáfűzni 

különösebben. Az biztos, s ez több helyen le van írva, hogy a fő cél az önkormányzatok számára 

működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek erősítése. Ez teljesen rendben is van. 

Ami az úszókhoz kapcsolódik, hogy tavaly ő kereste fel személyesen az úszó egyesületet, hogy a 

sportkuratóriumnál adja be pályázatát. Tavaly nem történt meg ez.  

Az olimpia évében minden szakági szövetség kiemelten támogatja azokat az olimpikonokat, akik 

részt vehetnek Rióban. Úgy gondolja, hogy ez mindenki számára tiszta és elfogadott. Bízzák ezt 

a kuratóriumra, hogyha normális pályázatot adnak be, s reményei szerint most nem felejtik el, 



26 
 

mint tavaly, akkor ugyanúgy a város melléjük áll, a kuratórium melléjük fog állni és kiemelten 

fogja őket támogatni.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Csak szeretné picit helyére tenni, hogyan is értették. Ez egy érv volt, hogy olimpiai felkészülés, 

hiszen az úszók nem fognak mind olimpiára készülni. Ez nem egy komplett versenysportra való 

felkészülés. Az úszóik utánpótláskorúak. Ilyen módon az utánpótlást támogatnák, nem pedig az 

olimpiát egyenesen.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az a baj Képviselő úr, hogy ez a levél nem erről szólt, amiben ezt a támogatási igényt 

megfogalmazták. Konkrétan arról szólt, hogy út Rióba. Nem az utánpótláskorú tagjainak, vagy 

úszónövendékeinek kérte a támogatást az egyesület, amiről itt szó van. Ő sem érti, hogy mi itt a 

probléma. Megjelöltek egy forrást, amire lehet pályázni és kérni fogják a soron kívüli 

elbírálást, hiszen nagyon jól tudják, hogy az idő rövid ebben a félévben. Hozzá kellene jussanak 

a forrásokhoz. Szerinte pályáznak, nyernek, megkapják a forrást és szurkoljanak ők is nekik, 

hogy kijussanak.  

  

Váradi Krisztián képviselő: (Ügyrendi) 

 

Ő is egy módosító javaslattal szeretne élni. Visszatérne oda, ami mellett már a bizottsági ülésen 

is érvelt. Szerinte a legtisztább helyzet az lenne, ha már most megfelelnének a 

sportrendeletüknek, s nem 5 millió Ft, hanem ahogy a rendelet mondja, ennek ténylegesen 7,5 

millió Ft-nak kell lennie. A helyi adóbevételeik 1,5%-ának az 50 %-a. Ez feketén-fehéren, de 

iure jog szerint ők maguk hozták rendeletként. Ez azt jelenti, hogy az 1 milliárd Ft 1,5 %-a 15 

millió Ft, aminek az 50 %-a 7,5 millió Ft. Ennyinek kell lennie rendeletük szerint az 

alapítványnak átadott összegnek. Érti pénzügyi osztályvezető válaszát, hogy ennek nem most, 

hanem az év végéig kell megfelelniük, de hogy tisztán tudjanak látni, hiszen a sportegyesületük 

is az évüket nem év végén tervezik meg, hanem év elején, ők is most szeretnének tervezni, hogy 

milyen rendezvényeket tervezhetnek, hogyan készülhetnek fel a szezon megrendezésre kerülő 

versenyeire. Javasolja módosító indítványként, hogy azt az egyetlen sort, érti, hogy Vizkeleti 

képviselő indítványával szemben kicsit más jellegű. Ahogy az egyébként is írja az SZMSZ-ük 

(ld.szervezeti és működési szabályzat), hogy sorrendben kell feltenni. Előbb szavaztassák meg 

képviselőtársa javaslatát, meglátják, hogy az milyen eredményre vezet. Annak függvényében, 

ha az nem kap támogatást, akkor kéri az ő módosító javaslatát is feltenni szavazásra, mely 

szerint akkor 7,5 millió Ft-ra emeljék meg ezt a támogatási összeget. Így egyrészt eleget tesznek 

a sportrendeletüknek, s ilyenkor meg kell neveznie a költségvetésben a másik oldalt is, 

javasolja, hogy az általános tartalékot csökkentsék 2,5 millió Ft-tal. Az nem megcímkézett 

összeg, hanem általános tartalék. Úgyis tudják, hogy abszolút érték -612 millió Ft a hiányuk, 

tehát nagyon jó a helyzet.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Számára nagyon megnyugtató és különlegesnek találja ezt a helyzetet. Úgy tűnik, hogy a 

2016-os költségvetés leegyszerűsödik egy 2 millió Ft-os tételre. Nyilván ez a tétel fontos, 

természetesen számára is fontos, ugyanakkor meg szeretné állapítani azt, hogy ezek szerint ez a 

2016-os költségvetés egy olyan, ami az ellenzék szerint is megállja a helyét, jó kezekben van a 

város, stabil, megalapozott. Természetesen ezt a 2 millió Ft-os ügyet majd le kell rendezni. Ezek 
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szerint az összes többi ügy alapvetően rendben van. Ennek örül, s szeretné konstatálni, 

jegyzőkönyvbe mondani, hogy ez történt itt a mai napon. Ez rendkívüli módon különleges. Nem 

a túlélésről szól, nem arról, hogy a másnapot megéri-e Kiskunhalas. Ilyen is volt egyébként 

ebben a városban, hogy bizonytalan volt, a fizetések hogyan lesznek. Ilyenről szó sincs. 

Megalapozott és stabil költségvetése van ennek a városnak. Felelős gazdálkodás folyik, s ennek 

nagyon örül. Szeretne együtt örülni. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ő az úszókról nem is akart beszélni, de ha már ennyien említették, akkor engedjék meg, hogy 

pár szót ő is mondjon róluk. A sportot mindenféleképpen maximálisan támogatni kell, ugyanúgy 

az úszóikat is. Örvendetes, hogy ilyen eredményeket érnek el. Egyetlen nagy problémája van 

ebben az egész történetben, hogy egy volt politikus próbál a felúszni a gyerekek hátán és az 

egyesületet használja annak érdekében, hogy előrejöjjön. Ha a sport oldalát nézi, akkor azt 

mondja, hogy teljes mellszélességgel oda kell állni és segíteni kell a Juhász lányoknak. Csak a 

történet másik részével van igen nagy problémája. 

Ami miatt szót kért, a bizottsági üléseken a szavazáskor, ahogy az előbb is hallhatták, a 

költségvetés szavazáskor az ellenzék tartózkodott. Ezzel kapcsolatban is ellenérzése van, hiszen 

az év legfontosabb döntéséről beszélgetnek, méghozzá a város költségvetéséről. Ezért arra 

kérné az ellenzéket, hogy ne tartózkodjon, vagy nem-mel, vagy igen-nel szavazzon, tisztelje meg 

ezzel a halasi lakosságot. Azt gondolja, hogy elég jó fizetést kap mindenki ebben a testületben. 

Közel 1 millió Ft-ot hazavisznek éves szinten és tizenkétszer kell ehhez az asztalhoz leülni. Más 

20 napig dolgozik ezért a pénzért. Azt gondolja, a halasi lakosok annyit megérdemelnek, hogy 

egy tiszta képet lássanak, hogy támogatták a költségvetést, vagy nem. Emellett nincs 

mellébeszélés, hogy tartózkodott.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Itt elhangzott sok minden. Mint ellenzéki politikusnak el kell mondania, hogy tartózkodni fog. 

Meg is indokolja, hogy miért. A költségvetést stabilnak tartja. Ha a számokat figyelték, a 854 

millió Ft, ami pénzmaradványként fogható fel, s ez egy nyitókészlet, ha így gondolják, ezzel 

indul az önkormányzat, a vége pedig 852 millió Ft. Ha így nézi ezeket a számokat, amiket a 

2016-os költségvetés végén lát, akkor 2 millió Ft-tal veszítik az induló pénzmaradványukat. Ha 

még azt is látják, márpedig látják és bizottsági ülésen is erről beszéltek, hogy ez a 854 millió Ft, 

ahogy Osztályvezető úr elmondta, várhatóan még nőhet is. Nagyon optimista volt. Ez az egyik 

oldala a dolgoknak, hogy ez a szám még javulni fog várhatóan.  

Az adóbevételek alul vannak tervezve, mondhatnák úgy is, hogy óvatosan tervezett az 

Osztályvezető úr és az önkormányzat. Itt is az Osztályvezető úr pozitívan nyilatkozott, hogy 

várhatóan több lesz. Ha így nézik ezt a költségvetést, akkor egy stabil, jó költségvetés. Nem 

véletlen van ott 316 millió Ft a tartaléksoron, melynek egy része címkézett tartalék. A szabad 

tartalék a 160 millió Ft, ha jól emlékszik, nem biztos, hogy pontosan idézi a számokat, de 

nagyságrendileg biztos így van.  

Ebből adódóan miért mondja azt, hogy tartózkodni fog? Nagyon sok olyan probléma van a 

városban, amire elfogadtak programokat is. Kiemelné az útépítések, útfelújítások programját 

terv szerint, hogy milyen ütemezéssel csinálják. Sokkal bátrabban nyúlna hozzá, mert ha ilyen 

ütemezéssel csinálják a földutakat, a földutak szilárd burkolattal történő ellátását, vagy a 

meglévő útjaik felújítását, gondoljanak a Kossuth utcára. A Petőfi utca benne van a 

programban, hogy az is meg lesz csinálva, de sorolhatná sorban. Akkor itt kicsit nagyobb 

kockázatot kellene vállalni olyan értelemben, hogy a költségvetés biztosan megmaradjon. A 

szándékot a gyorsabb ütemű felújításban nem látja és hiányolja. Természetesen ő 
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egyszemélyben nem fogja tudni ezt a költségvetést átszerkeszteni ebbe az irányba. Ezt 

tudomásul veszi. A másik oldal többsége meg fogja szavazni és elfogadja. Ha csak ezt a példát 

említi, akkor a hangsúlyt bizonyos szempontból más helyre tenné, hiszen meg is volna a forrás, 

ha bátorkodott volna a költségvetés tervezője leírni, akkor a fejlesztésekre is több pénzt lehetett 

volna fordítani, aminek a város lakosai bizonyára nagyon örülnének. Csak ezt a példát hozta 

fel, hogy érezzék, amikor ő tartózkodni fog a költségvetésnél, miért tartózkodik.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Valóban sokrétű volt ez a mostani vita. Azt 

gondolja, hogy pont a lényegi részek nem kerülnek kidomborításra, mint például az útépítés. 

Ebben igenis van fejlesztés, mégha nem is feltétlenül olyan ütemben, ahogy azt Képviselő úr el 

tudná képzelni. Azt gondolja, hogy ezt az ütemet valójában a költségvetésük is meghatározza. 

Akkora mértékű költségvetési javulás nincs, hogy nekifussanak több útépítésnek, mint ami most 

be van tervezve. Nagyon elégedett lesz azzal, ha az idei évet úgy tudják zárni, hogy mindazon 

útépítések, amelyeket az idei évre terveztek, meg fogják tudni valósítani. Ez is három-négy utcát 

érintő felújítás, nem lesz ez kis munka megvalósítani sem. Rá kell erre is állniuk és 

hozzászokniuk ahhoz, hogy fejlesztenek, hiszen ezek nem nagyon voltak meg az utóbbi 

időszakokban. El kell készülni a terveiknek is, nem lehet csak úgy, hogy csettintenek egyet és 

működik. Azért ezek hosszabb munkák, de sok pozitívum van ebben a költségvetési évben. Nagy 

fejlesztési lehetőségeik vannak.  

Bár a főösszeg „csak” 4 milliárd Ft, ha lehet így mondani, de az idei év végére reményeik 

szerint és a következő előterjesztések megtárgyalása után elképzelhető, hogy ez nőni fog. Ha 

sikeresen tudnak pályázni az idei évben, akkor valószínűleg fognak tudni valódi tartalommal 

növelni a főösszegen és valódi fejlesztéseket, nagyprojekteket megvalósítani. 

Azt tudja mondani, hogy ezzel együtt és a módosító javaslatokra kitérve nem javasolja, hogy ad 

hoc jelleggel belenyúljanak a költségvetésbe. Azt kéri a képviselőktől, hogy az eredeti 

előterjesztést fogadják el és támogassák. Azt gondolja, hogy a célok biztosítva vannak ebben a 

költségvetésben. Mindenki számára megtalálható ebben a megfelelő forrásmennyiség.  

Most következne Vizkeleti Szabolcs képviselő módosítója, amennyiben egyetért, mindenképpen 

meg fogják szavazni. Csak előzetesen gondolta elmondani, hogy az ő véleménye az, hogy az 

eredeti költségvetést kell támogatni, s ez a jó irány. Későbbiek során lesz lehetőség módosítani. 

Ha a bizottsági üléseken olyan módosítók érkeznek, amelyek befogadhatók, s át lehet vinni a 

rendeleten, akkor átviszik. Most ő ezt nem tartja időszerűnek és célszerűnek. Ennek ellenére 

kérdezi, hogy Vizkeleti úr módosítóját, ami arról szól, hogy szétszedjék a költségvetésben 

szereplő 5 millió Ft-os keretet két részre, 3+2 millió Ft-ot jelentene. A 3 millió Ft megmaradna 

az eredeti Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány támogatására, a maradék 2 millió Ft-ot 

pedig címkézetten a Kiskunhalasi Gyógyúszó és Úszó Egyesület számára adják oda. Erről szólt 

a módosító javaslata.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ez már a második volt, túlhaladta. Az elsőt tartaná fenn, hogy költségvetési soron jelenjen meg 

az úszók 2 millió Ft-os támogatása.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Akkor a másodikat törli. 
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Igen.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Milyen forrásból?  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Tartalékból. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Rendben, akkor ez a kérdés. Tartalékból, címkézetten az úszóegyesület számára jelöl-e meg a 

képviselő-testület költségvetési sort?  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 504   Száma: 16.02.25/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 14:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elutasítva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 3 21.43 20.00 3 

Nem 7 50.00 46.66 7  

Tartózkodik 4 28.57 26.67 4 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Nem FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Nem FIDESZ 

Farkas Dániel Nem FIDESZ 

Fülöp Róbert Nem FIDESZ 

Gyöngyi László Nem FIDESZ 

Kuris István László Nem FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Nem FIDESZ 
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Hevesiné Vincze Éva Tart. FIDESZ 

Hunyadi Péter Tart. FIDESZ 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Vincze Attila Tart. FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

504   Száma: 2016.02.25/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a módosító javaslatot nem támogatta a képviselő-testület.  

Következik Váradi Krisztián képviselő módosító javaslata. 

Pontos megfogalmazást kér. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány számára a mostani 5 millió Ft-os sort kívánja 

megnövelni 7,5 millió Ft-ra, így eleget tesz a rendeletüknek és az ellenoldalán az általános 

tartalék ugyanennyivel csökkenne.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tehát a rendeletük úgy módosulna, hogy az általános tartalék csökkenne 2,5 millió Ft-tal és 

nőne a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványnak címkézett összeg.  

Ezt a módosítást támogatja-e a képviselő-testület?  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 505   Száma: 16.02.25/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 14:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elutasítva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 4 28.57 26.67 4 

Nem 9 64.29 59.99 9  

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: 

 

 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
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Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Nem FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Nem FIDESZ 

Farkas Dániel Nem FIDESZ 

Fülöp Róbert 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 

Vincze Attila Tart. FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

505   Száma: 2016.02.25/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a módosító javaslatot a képviselő-testület elutasította.  

Következik a határozatról a döntésük, hiszen először erről kell. 

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 506   Száma: 16.02.25/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 14:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 71.43 66.66 10 

Nem 3 21.43 20.00 3  

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 
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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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Váradi Krisztián Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

506   Száma: 2016.02.25/2/0/A/KT 

 

39/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2019. évekre várható adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2019. évekre várható adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az eredeti, az Osztályvezető úr által javasolt módosításokkal egységes szerkezetben lévő 

rendeletről kérdezi a képviselőket. Elfogadják-e a rendeletet?  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 507   Száma: 16.02.25/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 14:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 71.43 66.66 10 

Nem 3 21.43 20.00 3  

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Váradi Krisztián Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

507   Száma: 2016.02.25/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2016. (II.26.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2016. évi költségvetéséről 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 

szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 

intézmények). 

 

II. 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszege 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      4.367.159.960 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  4.279.995.060 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  4.367.159.960 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  3.513.065.060 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -766.930.000 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -553.173.000 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -213.757.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

összegét:  87.164.900 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          59.088.900 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

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

finanszírozási célú kiadások együtt):  -854.094.900 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -612.261.900 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -241.833.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  854.094.900 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  612.261.900 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  241.833.000 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 
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(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.737.332.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 

 

3. § 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az 

önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint 

a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő-testület döntése nélkül, saját 

hatáskörében hajthatja végre. 

 

Költségvetési főösszegek részletezése 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 

működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket 

működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és költségvetési 

kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2a.-2b. számú 

mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban az 3a.-3b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

  

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 

előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10a.-10c. 

számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

A 10a. számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. 

Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 

alapító okiratában szereplő feladatok. 

 

A 10c. számú mellékletben állami feladatnak minősül: 

1. anyakönyvi igazgatási feladatok; 

2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak; 

3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

4. birtokvédelmi eljárás; 

5. építésügyi igazgatás; 

6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése; 

7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági 

bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása; 

8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata);  
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9. vízügyi hatósági feladatok; 

10. közútkezelői feladatok; 

11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok; 

12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat 

tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város 

Önkormányzata); 

13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata). 

 

A 10b. számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint 

önként vállalt feladatok. 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési tartalékait a 6. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi központi költségvetésből származó 

támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 

saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017-2019. évekre tervezett összevont 

költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza. A melléklet 

összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek 

befolyással lehetnek Kiskunhalas Város Önkormányzata bevételeire és kiadásaira. A külső 

gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági 

növekedésének prognosztizálása Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó Európai-uniós programozási időszakkal kapcsolatos tervek, de mivel a pályázati 

kiírások folyamatban vannak, ezért a tartalékokban a várható saját forrás összegével 

kalkulálunk. Továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat adóbevételének többéves 

változása. 

 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2016. évi 

összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

III. 

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. § 

 

A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét 

elhelyezéssel kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

6. § 
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(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség 

szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-i hatállyal kerül sor. 

 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat 

átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (Polgármesteri határozatok, előirányzat 

módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a 

többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje: 

a) május 31. 

b) augusztus 31. 

c) november 30. 

d) tárgyévet követő év január 6. 

 

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz 

kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:   

 

a) május 5. 

b) szeptember 20. 

 

7. § 

 

Kötelezettség tartalék terhére nem vállalható. 

 

8. § 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló  38/2011. (XII.28.) számú 

önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a 

vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg az 2.000.000 Ft. A rendeletben 

foglaltak szerint a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás mértéke a 2015. évi tény 

adatok alapján 2016. évben összesen 19.104.465 Ft. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. 

§ (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt: 

 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 

összege, 

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege, 

c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 
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9. § 

 

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 71. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján, ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt 

esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az 

éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv 

a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. 

 

10. § 

 

(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett 

összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti 

előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.  

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra 

együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. 

 

11. § 

 

A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2015. 

évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2015. évi eredeti előirányzat időarányos részét 

meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó 

kiadások a 2015 december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2016 január 

hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2016. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az 

áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2015. évi kötelezettséggel 

terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2016. évi 

központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2015. decemberében teljesült: 

59.088.900 Ft) előirányzatát tartalmazza. 

A 2016. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2016. évi költségvetési rendelet 

eredeti előirányzatába beépítésre kerültek. 

 

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

12. §  

 

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az államháztartáson kívülről kapott 

támogatásból megvalósuló, elkülönített számlán kezelt feladatok finanszírozását, valamint az 

(5) bekezdésben foglaltakat kivéve – az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, 

amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele mellett 

– naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények 

számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi finanszírozási szükségletet meghaladó 

bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az intézmények számláiról az Önkormányzat 

fizetési számlájára átvezeti. 

 

(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az 

állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban 

egyeztetik, a Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport tájékoztatása mellett.  
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(3) Az igénybe vehető önkormányzati támogatás időarányosan nem haladhatja meg az éves 

előirányzat 1/12 részét. Az előzőektől való eltérést a polgármester az adott szervezet kérelme 

alapján írásban engedélyezheti. 

  

(4) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek 

esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás igényelhető. Az 

intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül a legrövidebb 

időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni. 

  

13. § 

 

(1) Az intézmények a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek 

költségvetési bevételi előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített 

költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett 

többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosítás után használható fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására 

irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel 

felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelete módosítása során dönt. 

Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és 

átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2) 

bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat 

módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek 

benyújtani.  

 

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő módosítása 

működési költségtöbbletet nem okozhat.  

 

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem a 

tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet. 

 

 

 

14. § 

 

(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 

forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.  

   

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető 

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás, 

b) személyi juttatás körében, 

c) készpénzelőleg, 

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 

e) számlázott szellemi tevékenység, 

f) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése, 

g) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés, 

h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése, 

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 

esetén. 

 

 



40 
 

15. § 

 

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: 

 a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része, 

 b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely 

nem 

      köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások 

maradványához, 

 c) a irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,  

 d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege, 

 e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját 

bevételek többlete, 

 f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege, 

 g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 

16. § 

 

A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e 

jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt 

megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező 

megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.  

 

17. § 

 

Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet 

módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti 

jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben 

történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.  

 

IV. 

 

Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.”  

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Az Állami Számvevőszék által "Az önkormányzatok pénzügyi és 

vagyongazdálkodási szabályszerűségének ellenőrzéséről -Kiskunhalas" címen folytatott 

vizsgálat megállapításaira készített intézkedési terv 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a tavalyi időszakban, decemberben, januárban 

járt az önkormányzatnál és a 2011-2013 között időszakot vizsgálta át. Ezen vizsgálat 

eredménye született meg egy hónapja nagyjából. A vizsgálat eredményeképp a 

képviselő-testületnek intézkedési tervet kell megfogalmaznia, hiszen olyan hiányosságokat tárt 

fel az ellenőrzést, amelyek ezt szükségessé teszik. Az előterjesztés erről szól. Azt gondolja, hogy 

a hiányosságok jelentős részét a 2015-ös évben sikerült megoldaniuk és feloldaniuk, azonban 

vannak olyan területek, amelyek sokkal több időt vesznek igénybe, hogy rendbe tudják hozni. 

Bízik benne, hogy az intézkedési tervbe foglalt határidőket fogják tudni tartani és valójában egy 

jól működő hivatali rendszert tudnak kialakítani az idei évben, de van benne 2017-es időpont is. 

A következő egy-két évben pontot tudnak tenni ezekre a hiányosságokra és a következő hasonló 

ÁSZ vizsgálat már nem kell, hogy intézkedési tervet vonjon maga után.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ennek az intézkedési tervnek három pontja is a Városgazda Zrt.-ről szól. Egyrészt a 

polgármester tekintetében kettő, a jegyző tekintetében is egy, mely szerint a hasznosításra, 

üzemeltetésre átadott önkormányzati tulajdonú eszközök szerződése nem megfelelő a 

jogszabályi előírásoknak. A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása, ingyenes 

átengedése, részletes szabályainak meghatározása érdekében is intézkedéseket kell hozniuk. 

Hasonló található a jegyzőnél is. Ez is mutatja, hogy ennek a Városgazda Zrt.-nek most már 

ötödik éve Molnár Ferenc úr a vezérigazgatója, most már 16.hónapja a Fidesz vezeti a várost, 

s ezek a dolgok még mindig nincsenek rendben. Ez mutatja, függetlenül az ellenőrzött 

időszaktól azért van mit rendbe tenni a Városgazda Zrt.-nél. Azért örül, hogy ezt az Állami 

Számvevőszék is megerősíti. Ehhez képest érdekesnek tartja, amikor Molnár Ferenc a 

televízióban olyan dolgok kapcsán, amelyekről itt is írja az ÁSZ, hogy ez nemzeti vagyon körébe 

tartozik és transzparensnek, átláthatónak kell lennie, s rendelkezniük kell róla, ő üzleti titkokról 

beszél, arról, hogy ehhez a képviselőnek semmi köze. Örül neki, hogy az ÁSZ kicsit józanabbul 

látja a dolgokat, mint Vezérigazgató úr, aki azt gondolja, hogy a nemzeti vagyon körébe tartozó 

eszközökkel történő gazdálkodás az üzleti titok lenne. Mellette elmondja, hogy a képviselő nem 

ismeri a jogszabályokat. Ajánlja Vezérigazgató úrnak is tanulmányozni a jogszabályokat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Képviselő úr számára mellékes, hogy a vizsgált időszak 2011-2013., de szerinte emellett nem 

kellene elmenni. Azt mondja nekik, hogy tizenhat hónap alatt sem sikerült megoldani. 2007-ben 

létre lett hozva egy Zrt. és azóta nem sikerült megoldani. Egyébként nem nekik a tizenhat hónap 

alatt, hanem 7 év alatt. Ha tizenhat hónap alatt nem oldják fel varázsütésre, akkor már őrültek 

a problémák. Persze megvannak itt a gondok, s nem azt mondja, hogy olyan egyszerűek. 

Pontosan azért, elmondta az elején is, hogy vannak ebben az intézkedési tervben olyan 

feladatok, amelyeket nem lehet egy testületi üléssel, egy döntéssel, vagy egy huszárvágással 
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megoldani. Ez igen komoly munka és időigényes feladat, amit meg kell tudniuk oldani. 

Bármennyire is azt mondja Képviselő úr, hogy eltelt tizenhat hónap. A tizenhat hónap alatt 

nagyon sok minden megoldottak, ami ezekben az intézkedési tervekben, az ÁSZ jelentésében 

előkerült és már rendben van. Az, hogy mindet megoldják egy csapásra, szerinte az nem 

elvárható. Az elvárható lett volna, hogy ez korábban is így működjön. Sajnos nem így ment. 

Komolyan mondja, hogy ez vérlázító, hogy az ő tizenhat hónapuk nem oldotta fel. Az egy eléggé 

kemény csúsztatása és torzítása ennek a mostani ÁSZ jelentésnek. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ámul és bámul. 2011-ről és 2013-ról beszélgetnek. Majdnem úgy jön ki, hogy ők a hibásak. 

Nem is voltak. Polgármester urat nem Fülöp Róbertnek hívták akkoriban, nem tudja, hogy 

emlékszik-e még rá, sőt a jegyzőt sem úgy hívták. Az, hogy Molnár Ferencre, vagy éppenséggel 

a Városgazdára akarja rakni ennek a problémának a súlyát, Képviselő úr is tudja, hogy nem így 

van. Az megint más kérdés, hogy a személyes sértődése, ami Molnár Ferenc vezérigazgató úr 

felé van, az jogos, vagy sem. Azt gondolja, hogy nem jogos. Ha visszaemlékszik rá, akkor az 

előző ciklusban a Városgazda Zrt. felügyelőbizottságának az elnökét Váradi Krisztiánnak 

hívták. Ugye ez így van?  

Azokat az információkat, amelyeket meg szeretett volna tudni akkoriban a Városgazda Zrt.-től, 

könnyedén megtehette volna. Tudta, hogy milyen útja, módja van ennek az egésznek, de 

természetesen nem erre ment ki a játék. Harmadlagos és másodlagos dolog volt az, hogy 

megtudja annak a gépnek a valós beszerzési értékét. Ahogy már mondta, ez egy színjáték volt, s 

megpróbálja lejáratni a Városgazda Zrt.-t és azon keresztül magát az önkormányzatot is. Nem 

tudja felfogni, hogy a saját cégükkel szemben így kell járni.  

A 2011-2013. közötti időszakot rajtuk akarja számon kérni, hogy miért nem tette helyre. 

Elkezdték helyre tenni a másik oldal hülyeségét.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Neki is volt az elmúlt másfél évben olyan érzése, hogy sok olyan dolgot kérnek rajtuk számon, 

ami az elmúlt 20-25 év adóssága volt. Azt gondolja, hogy az elmúlt másfél évért teljesen 

vállalják a felelősséget. Hogyha majd az ÁSZ vizsgálatot tart, nagyon bízik benne, hogy nem 

fog az ő idejükből ilyeneket elővenni. Természetesen vállalni fogják. Azt gondolja, hogy 

tarthatatlan az, hogy volt képviselők, jelenlegi képviselők, akik 8,12, vagy 16 évig itt ültek, 

mintha felébredtek volna Csipkerózsika álmukból, kitalálják, hogy fürdő kell, támogassák ezt a 

szervezetet, azt a szervezetet, s amúgy mi van az utakkal. Megmondja őszintén, hogy az egész 

költségvetési vitában az ellenzék részéről egyedül Patocskai Zoltán képviselő úr részéről értette 

azt, hogy a város valódi életével foglalkozott volna az utak kapcsán. Azt gondolja, ha ellenzéki 

képviselő lenne, akkor azt a módosítót nyújtotta volna be, hogy az utak felújítására mennyivel 

költsenek el több pénzt és azt vegyék le másik sorról. Azt gondolta, hogy erről fognak itt 

vitatkozni. Az tarthatatlan, hogy hónapok óta olyan dolgokat kérnek számon rajtuk, amit a 

baloldaliak politikustársai 20-25 éven keresztül ebben a városban eltűrtek és nem csináltak 

még. Mégegyszer mondja, hogy az elmúlt másfél évért az itt ülők közül mindenki vállalja a 

felelősséget. Mindent elmondanak, elmondják hogy áll a fürdőfejlesztés, az utak, miért kell most 

utólagos munkálatokkal rendbe rakni a főteret. Nincsenek titkok. Mégegyszer mondja, hogy 

nincsenek titkok. Érthetetlen, hogy olyan dolgokat kérjenek számon rajtuk, amihez semmi közük 

nincs.  
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Azzal kezdené, hogy nem személyes sértődöttség, egyszerűen tényszerűség. Meggyőződése, 

hogy egy vezérigazgató, aki egy önkormányzati tulajdonban lévő cég vezérigazgatója, amely 

nemzeti vagyonnal gazdálkodik, ezt a vizsgálat is leírta, nem mondhat ilyet a nyilvánosság előtt 

a televízióban, hogy ez üzleti titok, s a képviselőnek ehhez semmi köze. Szó szerint így hangzott 

el. Azt gondolja, hogy ez a jogszabályok abszolút nem ismerete. Éppen ellenkezőleg, 

Vezérigazgató úr sértettsége vezette őt ebbe a nyilatkozatába. A maga részéről ezt lezárta, 

reagált rá. Nem kíván ebből óvodásjátékot csinálni, de a véleményét továbbra is fenntartja. 

Másik dolog. Azt hiszi, hogy muszáj emlékeztetnie, mert öten ülnek itt az előző Fidesz 

frakcióból. Akik nem voltak tagjai a frakciónak, lehet, hogy nem tudják. Az előző ciklusban a 

polgármesternek volt egy előterjesztése, amely éppen arról szól, hogy a Zrt.-nél a város egy 

átfogó jogszabályi, pénzügyi, gazdasági ellenőrzést végezzen. Aradszky Lászlóné képviselő, az 

akkor alpolgármester, most polgármester, Hunyadi Péter, dr. Skribanek Zoltán képviselő, aki 

most nincs itt, emlékeznek rá, de azért emlékeztet rá. Ki volt, aki leszavazta? Akik akkor 

többségben voltak, Nagy Péter, Nagy Róbert és a teljes Fidesz frakció. A másik oldal szavazta 

le azt akkor, hogy ne vizsgálják a Zrt.-t, mert minden rendben van. Jött az ÁSZ vizsgálat és 

kiderül, hogy sok minden nincs rendben a Zrt.-nél. Ez most csak jogszabályi ellenőrzés volt, 

ami nem terjed ki a pénzügyekre. Azért érdekes lenne, ha a pénzügyekre is kiterjedt volna a 

vizsgálat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Érdekes volt, mert kiterjedt. Ez így van sajnálatos módon.  

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Álságosnak tartja képviselőtársa hozzászólását ehhez a témához, még akkor is, ha 

visszamutogat a régmúltra. Ő is visszamutogatnék. Akkor képviselőként felelősségteljesen 

kellett volna hozzáállnia ehhez a kérdéshez. A városvezetéshez igencsak közel állt, illetve a 

felügyelőbizottásg elnökeként is kellett volna jelezni. Hiába mondta, hogy jelezte, akkor sem 

lépett fel felelősségteljesen. Most pedig nem erről az időszakról, a 2011-2013. évből előhozott 

hibákról beszél, hanem képviselő úrral megesett későbbi dolgokat hoz fel. Ezt igen álságosnak 

tartja.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Váradi Krisztián úr összecsúsztat több dolgot a hozzászólásaiban, s ez rendkívüli módon sértő. 

A jelentés dátuma egyértelmű, 2013.december 31-gyel bezárólagos vizsgálat volt 2011-től. Ez 

14 pontban kritizálta az előző jegyzőt és négy pontban az előző polgármestert. Ez az 

előterjesztés erről szól és nem kellene a Zrt.-re kihegyezni. Az ő felelősségükről és az általuk 

végzett munkáról van itt szó. Erre szeretné felhívni a figyelmet. Mégegyszer mondaná, hogy 14 

pontban kritizálja ez a jelentés, ami elérhető, az előző jegyzőt, s 4 pontban az előző 

polgármestert. Erre szeretné felhívni a figyelmet és nem arról szól, amire Váradi úr tereli a 

történetet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.  

A lényeg az, hogy előremutatóak legyenek, oldják meg ezeket a problémákat, s ne kerüljenek 
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még egyszer ilyen mélységekbe, hogy ilyen típusú intézkedési tervvel kelljen kezelni az 

ügymenetet.  

A jelen intézkedési terv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 508   Száma: 16.02.25/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

508   Száma: 2016.02.25/3/0/A/KT 

 

40/2016. Kth. 

Az Állami Számvevőszék által „ Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása 

szabályszerűségének ellenőrzéséről - Kiskunhalas„  címen folytatott vizsgálat 

megállapításaira készített intézkedési terv 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a 

2011. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra a „Az önkormányzatok pénzügyi 

és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Kiskunhalas„ tárgyban folytatott 

vizsgálat megállapításaira készített intézkedési tervet a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja.  

 

2. A V-0654-248/2016 számú számvevői jelentésben foglaltak alapján - a feltárt hiányosságok 

megszüntetése érdekében - készített intézkedési tervet meg kell küldeni az Állami Számvevőszék 

(1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.) részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fülöp Róbert polgármester 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

László Mária belső ellenőr 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Ádámné Nagy Rita adócsoport vezető: 

 

Igazából csak dióhéjban szeretné összefoglalni a helyi adórendelet módosításának két jelentős 

momentumát. Az egyik az, hogy az adóhatóság szeretné, ha az adókötelezettséget, így a 

bevallást, bejelentkezést, illetve változásbejelentést, adatszolgáltatást elektronikus úton a 

honlapukon keresztül is meg lehessen tenni. Ezért megteremtették a helyi adórendelet 

módosításával a jogszabályi hátteret erre, illetve felsőbb jogszabály nem rendelkezik az 

idegenforgalmi adó nyilvántartásának vezetéséről, s ezt szeretnék a helyi adórendeletben 

leszabályozni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Kuris István László képviselő: 

 

Nagyon jó kezdeményezésnek tartják, hiszen a programjukban is szerepelt az ügyfélbarát 

hivatal létrehozása és azzá fejlesztése. Nemcsak a munkatársaknak lesz kevesebb dolga az 

adatrögzítéssel, hanem eleve már az adózónak is segít azzal, hogy formai hibás nyomtatványt 

nem is enged beküldeni az ügyfélkapun keresztül ez a nyomtatványkitöltő program.  

Jó kezdeményezés, köszönik szépen a lehetőséget.  

 

Vincze Attila  képviselő: 

 

Két gondolatot osztana meg. Gyorsítja és a feldolgozást segíti ez, úgyhogy nagyon szépen 

köszöni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 509   Száma: 16.02.25/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
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Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

509   Száma: 2016.02.25/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2016. (II.26.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról  szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 175. § (1) és (24) bekezdésben és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület 

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága,  Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011. 

(XII. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/A § -sal egészül ki: 

„ Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítése 

 

1/A. § 

(1) E szakasz hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által bevezetett helyi adók, valamint a gépjárműadó, 

talajterhelési díj és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó és helyi jövedéki adó 

vonatkozásában. 

 

(2) Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentés, változás bejelentés, bevallás, illetve 

adatszolgáltatás (továbbiakban: adókötelezettség) elektronikus úton is teljesíthető, melyhez az 

adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. 

(3) Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges informatikai 

alkalmazások az önkormányzat honlapján (http://www.kiskunhalas.hu) érhetők el. 

(4) A formanyomtatványok a 

http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-kiskunhalas tölthetők le. 

(5) A kitöltött nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató 

rendszer útján kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.” 

http://www.kiskunhalas.hu/
http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-kiskunhalas
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2.§ 
A Rendelet a 10/A §-sal egészül ki: 

 

 

„10/A.§ 

 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

(1) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a 

szálláshely elfoglalását megelőzően - köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes 

körű felvételével nyilvántartásba venni. 

 

(2) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, 

közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a 

mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos 

megállapítására is alkalmas, az 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyilvántartás 

vezetésére kötelezett. 

 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szálláshely üzemeltetőknek 2016. március 01. napjától az 

önkormányzati adóhatóság által kötelezően rendszeresített 3. számú mellékletben 

meghatározott adattartalmú "Idegenforgalmi adó nyilvántartása"-t (továbbiakban: 

nyilvántartás) kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: vendég nevét, születési helyét és idejét, 

lakcímét, állampolgárságát, személyi igazolványának, útlevelének vagy forgalmi engedélyének 

számát, érkezés napját és időpontját, távozás napját és időpontját, eltöltött vendégéjszakák 

számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát, jogcímét, az adó összegét, 

szálláshely megnevezését, a vendég vagy képviselőjének aláírását, 

 

(4) Az egységesített nyilvántartást az (2) bekezdésben meghatározott szálláshely üzemeltető 

2016. március 01. napjáig köteles átvenni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adócsoportjánál.(Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Ezt követően a szálláshely szolgáltatási 

tevékenységet kezdő adózó a tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást. 

 

(5) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt 

adómentességre jogosító tartózkodást - az életkor miatti mentesség kivételével – minden 

esetben a 4. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, 

illetve meg kell fizetnie.” 

3.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő  nap lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.” 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi adóztatásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 



49 
 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 510   Száma: 16.02.25/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

510   Száma: 2016.02.25/5/0/A/KT 
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41/2016. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi adóztatásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ádámné Nagy Rita adócsoport vezetője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Mennyivel bővült a meglévő rendelethez képest? Anno, ha jól emlékszik, ő szigorúbbra vette 

volna azt a rendeletet. A feketén kiemelt dolgokkal bővült csak ez a dolog? Hogy értendő?  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

A szociális rendeletük a korábbiakhoz képest egy új támogatással bővült. Azok a támogatások 

megmaradnak és ezzel kiegészül. Arról szól, hogy olyan szociálisan rászorult halasi 

állampolgárok részére igyekszik segítséget nyújtani, akik valamilyen módon a 

közszolgáltatások tekintetében nehéz helyzetbe kerültek, vagy nem tudták igénybe venni, vagy 

valamiképpen kikapcsolták a szolgáltatásból őket. Tudnivaló, hogy a visszakapcsolás, 

bekapcsolás költsége nagyon komoly terhet ró azon lakosokra, akik megpróbálnak 

visszakerülni a rendszerbe. Bár a szociális rászorultság kapcsán ezek az ún.előre fizetős órák 

ingyen beszerezhető, tehát díjmentesen szereli be a szolgáltató, az azt megelőző költségeket 

nem, vagy nagyon kis mértékben tudják vállalni.  
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A rendeletmódosítás arra utalna, hogy tevőlegesen az ő öngondoskodásukkal egyetemben 

igyekszik olyan módon segíteni, hogy az előfeltételeket megteremtve tulajdonképpen ők is 

élhető életet éljenek azzal, hogy be tudjak kapcsolódni akár a víz-, gáz-, villanyfogyasztásba. 

Ugyanakkor ez olyan későbbi időre való biztonságot is szolgál, hogy ilyen esetekben, ha nincs a 

kártyán pénz, akkor nincs szolgáltatás, de nem szerelik le az órákat. Nem kell pluszköltséget 

vállalni, hogy ismét visszakapcsolják a rendszerbe. Ez a védendő fogyasztó státuszuk ehhez 

hozzásegíti, túl azon, hogy az önerővel és az önkormányzat segítségével azt gondolják, hogy így 

már igen nagy eséllyel tudnak bekapcsolódni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ez egy új támogatási forma, amit most behoztak ide. Ahogy Osztályvezető úr is elmondta, 

elsősorban azokon a szociálisan rászoruló családokon szeretnének segíteni, akik önhibájukból, 

vagy önhibájukon kívül sajnos olyan helyzetbe kerültek, hogy akár vizet, villanyt kikötötték az 

ingatlanjuknál. Ezeket szeretnék visszahozatni. Természetesen azért szeretnének kizárólag 

kártyás órákat visszahozatni, hogy elkerüljék azt a lehetőséget, hogy esetleg nem fizetés miatt 

ismételten kikötik ezeket. 

Emellett még meg kell említeni, hogy a házi csatornabekötések támogatása is benne van. Két 

fontos dolog, hogy a közüzemekkel szeretnének egy együttműködési megállapodást kötni, 

aminek a lényege, hogy ezeket a bekötéseket, ha a szolgáltató elvégzi, akkor nem a lakó fogja 

megkapni a támogatás összegét, hanem a szolgáltató rögtön. Kiküszöbölve azt is, hogy ezek a 

pénzeket nem arra fordítják, amire ők mindenféleképpen szeretnék. A csatornabekötésnél 50 

ezer Ft-ot, a kártyás óráknál 100 ezer Ft-ot fog jelenteni. Az ő információi szerint ez még ennyi 

sincs, talán 40-50 ezer Ft-ból meg lehet oldani a kártyás órákat. Ami jelentősebb összeg, az a 

villany. A kártyás óra mire odakerül és a partnerszerelő beköti, a munkadíjával együtt talán 

150 ezer Ft-ot jelent. Úgy lesz támogatható, ha a 100 ezer Ft feletti összeget bevállalja, kifizeti 

és a szolgáltató leigazolja, hogy már csak az a 100 ezer Ft maradt fenn, amit az önkormányzat 

támogatásként oda fog adni.  

Még egy nagyon fontos szűrőt beraktak a támogatási rendszerbe. Feltétele az, ahol 

iskolaköteles gyerek van, ott bizony rendszeresen kell járnia mindig iskolába. Ahol esetlegesen 

az 50 óra hiányzást elérte a gyermek és a családi pótlék meg is lett szüntetve, azokat a 

családokat ki is vették a rendszerből. Ők is nem is kaphatnak támogatást.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Hosszú után ismét lehetőséget kapnak azok a rászoruló családok és hátrányos helyzetben lévő 

emberek, akik nem tudnak bizonyos szolgáltatásokhoz hozzájutni. Annak is örült volna, ha vita 

lett volna a képviselő-testületi ülésen, hogy ezt az összeget emeljék meg. Annak örül az ő 

szociális érzékenységével, ha a rászoruló emberekre minél több jut a város kasszájából, 

amennyiben természetesen lehetséges. A jövőben valamilyenfajta kibővítését kérné. 

Szeretné, ha nemcsak az azonnali kárelhárításhoz -bizottsági ülésen is próbálta korábban 

javasolni-, hanem a lakhatási körülmények javításához adjanak támogatást. Ő úgy értelmezte 

ezt a rendeletet, hogy bizonyos lakhatási körülményeket javítani, például fürdőszoba 

felújításhoz, vagy a félig működő egység javításához, vagy esetleg a plafon leszakadt. 

Természetesen nem pénzeli, hanem természetbeni támogatást nyújtani ezeknek a családoknak a 

részére. Így értelmezi, reméli, hogy ez lehetséges a családoknak, akik erre rászorulnak.  
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Patocskai Tamás képviselő: 

 

Örömmel olvassa a rendelet tervezetben, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata a szociális 

törvényben meghatározottak szerint történne változatlanul. Nagy hangsúlyt kell fektetni a 

helyszíni szemlékre, ahol megállapítható, hogy az életvitel alátámasztja a kimutatott 

jövedelmet, illetve indokolt a kért támogatás megállapítása. Nagy hangsúlyt kell fektetni erre, 

továbbra is ezt kéri. Tudja, hogy ez egy hálátlan feladat, de tényleg olyanok kapják meg ezt a 

támogatást, akik szociálisan rászorultak. Senkit nem hagynak az út szélén. Akinek erre szüksége 

van, azt igenis támogatni kell, de olyanokat szűrjenek ki, akik esetleg ezzel visszaélni 

szeretnének. Ezt a rendelet-tervezetet támogatnia kell.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és Simon István csoportvezetőnek adná meg a 

szót egy összegzésre.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Tényleg csak néhány rövid gondolatot szeretne hozzáfűzni. Akkor kezdjék a végén. Patocskai 

képviselő úrnak szeretné megerősíteni azt, hogy nem véletlenül került bele megalapozottságot 

vizsgáló előtanulmány, hiszen a helyszínen környezettanulmányt készítenek. Ott lesz szakember 

is, aki megállapítja, hogy az a fajta beavatkozás indokolt-e. Természetesen azt gondolják, hogy 

célzottan és megfelelő helyre kerüljön ez a támogatás.  

Még annyit szeretne a vitában elhangzottakhoz hozzáfűzni, hogy mindenkinek tudni kell, 

amikor igényként benyújtja a kívánságát, kérelmét, hogy például a csatornánál is az annak 

idején kötelezően előírt részvételt teljesíteni kell, hiszen anélkül nem kap igazolást a 

szolgáltatótól, a víziközműtől, hogy gyakorlatilag ráköthet. A többiek befizették ezt az összeget, 

akkor nyilván neki is valamilyen módon ennek a kötelezettségnek eleget kell tennie.  

Még arra szeretné kihegyezni a mondókáját, hogy ezek az összegek maximum összegek. Nem 

azt jelenti, hogy 100 ezer és 50 ezer Ft-ban gondolkodnak. Ahogy a szakértői vélemény 

meghatározza a bekerülési összeget, ehhez képest lesz arányosítva a támogatás összege.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 511   Száma: 16.02.25/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

511   Száma: 2016.02.25/6/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 5/2016. (II.26.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról  szóló  

3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8a  pontjában megjelölt feladatkörében,  Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1.§ 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról   szóló 3/2012. (II.26.) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban:  R.) 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő  rendelkezés lép: 

„(5) A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken 

túl a kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, közüzemi számlákat. A rendelet 8/B. 

§-ában rögzített támogatások iránti kérelem benyújtásához a (3) bekezdésen túl csatolni 

szükséges a tulajdoni lap másolatot, közüzemi számlákat, szennyvíz hálózatra rákötést 

engedélyező Kiskunhalasi Víziközmű Társulat (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)  által 

kiállított engedély másolatát. 

Igazolást arról, hogy más hatóságtól a kérelemben megjelölt célra támogatást nem kap.” 

 

2.§ 

 

(1) Az R. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Helyi gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és krónikus, 

hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által kizárólag a közgyógyellátás 

jogcímen figyelembe vehető vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25%-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és 

krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által kizárólag a 

közgyógyellátás jogcímen figyelembe vehető vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.” 

 

 

(2) Az R. 6.§-a  a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (7) Azon kérelmező esetében, akik a támogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában 

érvényes közgyógyellátással rendelkezik, a helyi gyógyszer támogatás megállapítása a beadást 

követő hónap 1. napjától állapítható meg, amennyiben megfelel a rendeletben foglalt 

feltételeknek. 

(8) Azon kérelmező esetében aki a (7) bekezdésben foglalt feltétel nem áll fenn, a 

kérelembenyújtása hónapjának 1. napjától részesülnek támogatásban, amennyiben megfelel a 

rendeletben foglalat feltételeknek.” 

3.§ 

Az R.  a következő 8/B-§ -sal egészül ki: 

“ 8/B.§ 

Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás 

(1) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális  támogatás nyújtható: 

 

a)  előre fizetős (kártyás) közüzemi óra felszereléséhez  

b) lakás lakhatóságát lehetővé tevő azonnali kárelhárításhoz 

c) városi szennyvíz hálózatra történő rákötés költségeihez. 

 

(2) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális  támogatás akkor nyújtható, ha a 

kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
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b) egyedül álló, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át. 

 

(3) Az önkormányzat vissza nem térítendő egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális  

támogatást biztosíthat annak a személynek 

 

a) az (1) bekezdés a) pont esetén aki a korábbi közüzemi hátralékát kiegyenlítette és a 

szolgáltató által forgalmazott előre fizetős közüzemi óra felszereléséhez hozzájárul 

b) az (1) bekezdés b) pont esetén akinek a lakás lakhatóságát lehetővé tévő azonnali 

kárelhárítás szükségességét alátámasztja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

illetékes szervezeti egysége  

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a szociális rászorultsága okán saját erőből nem tudja 

vállalni a szennyvíz hálózatra történő rákötés teljes összegét, a szociális rászorultságot a 

(2) bekezdés alapján igazolja. 

 

(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak természetben állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.  

 

(5) Nem jogosult 8/B.§ (1) bekezdés a) b) c) pontjaiban megállapítható egyszeri lakhatási 

körülményeket segítő szociális  támogatásra: 

a) az a személy, család, akinek tanköteles korú gyermeke óvodai, iskolai hiányzása miatt 

megvonták a családtámogatást vagy 

b)aki nem rendezte fennálló közüzemi hátralékát a szolgáltatónál vagy nem a közüzemi 

szolgáltatónál bejegyzett partner szerelővel végezteti a bekötést megelőző munkálatokat 

c) az a személy, aki az ingatlan vonatkozásában, az adható támogatás és a kérelmező által 

az önerő értékében elvégzett, vagy elvégeztetett munka költsége nem fedezi a Halasi 

Városgazda Zrt. által adott  műszaki szakvélemény alapján kalkulált  kárelhárítás 

költségeit. 

(6)  Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 

nem kérhető.    

(7) Egyszeri lakhatási körülményeket segítő szociális támogatás összege a 8/B.§(1) bekezdés a) 

és b) pontja esetében maximum 100.000,- forint, a 8/B.§(1) bekezdés c) pontjában 

megállapítható egyszeri támogatás összege maximum 50.000,- Ft.                                       

.                                      

 

 

4.§ 
 

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

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kötelező önkormányzati feladat átadása a Magyarországi Baptista 

Egyháznak 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

A partnerük, aki ezt az feladatot átvállalta biztosítja az ellátottak részére ezt a lehetőséget, hogy 

részt vegyenek ebben a szolgáltatásban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon sajnálatos, hogy így alakult ez az ügy. Az okokat hosszan lehetne sorolni, hogy mi 

váltotta ezt ki, de szerinte az hiábavaló lenne, mert az ügy visszafordíthatatlan és inkább 

nézzenek előre, s a további lehető legjobb megoldáson gondolkodjanak. Nagyon bízik benne, s 

reménykedik, hogy a gondozottjai nem maradnak ellátás nélkül. Csak egy dolgot a feladat 

ellátási szerződés kapcsán. Az szerepel az előbbi pontban, hogy az ellátásban részesítettek köre 

12 fő. A legutolsó hónapban már tizennégyen vették igénybe az ellátásukat, s a speciális 

iskolából öten jelezték, hogy az iskola végén jönnének a nappali intézménybe. Azt javasolja, 

hogy ne határozzák meg főben az ellátottak körét, mert lehet, hogy az év végén kilenc lesz, lehet, 

hogy huszonkettő. Az nem lenne szerencsés, ha valaki azért nem tudná igénybe venni az 

egyébként kötelezően ellátandó feladatukat, mert megszabtak létszámot a szerződésben.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Egy rövid választ fog megfogalmazni 

Csoportvezető úr.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Amikor egy ilyen feladat ellátási szerződést tető alá hoznak, a jogszabály utal arra és 

meghatározza azt is, hogy az ellátásban részesítettek körét meg kell határozni. Azért történt így, 

mert az elmúlt időszakban statisztikai kimutatást kértek arra, hogy hányan vették ténylegesen 

igénybe ezt a szolgáltatást. Ez az utóbbi hónapok által kimutatott statisztikai létszám 12 fő alatt 

volt, ezért határozták meg ebben a nagyságrendben a résztvevők körét.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel együtt arról biztosította őket az egyház, hogy vállalni fogják, ha új jelentkezők jönnek, 

akkor őket is el fogják látni. Nem gondolná azt, hogy ellátatlanul maradna bárki is a városban. 

Bíznak benne, hogy ez így rendben van. A vitát lezárta, de van még két jelentkező, akkor 

meghallgatják őket is. 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Csak annyit akart hozzátenni, hogy úgy készülnek ezek a statisztikák, hogy tegyék fel tizenhat 

szerződött ellátottjuk van és aki egy nap igénybe veszi az ellátást, az volt átlag tizenkettő. Nem 

minden nap ugyanaz ez ellátotti kör volt. 15-16 fő változott naponta, így alakult a 12 fő. Ha 

esetleg tizenhat akarta igénybe venni egy nap, arra is volt lehetőség, de az átlag 12 fő volt.  
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Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Annyit szeretne még elmondani, hogy a tavalyi év során szóba került, hogy TKKI (ld. Türr 

István Képző és Kutató Intézet) központban helyezzenek el több olyan feladatot, ami a szociális 

ágazathoz kapcsolódik. Szeretné megköszönni Vizkeleti képviselő úrnak, hogy mindvégig 

pozitívan állt ehhez a dologhoz, sőt nagyon konstruktívan is. Sajnos voltak olyanok, akik ezt 

nem így tették. Azt gondolja, hogy az a helyszín nagyon sok mindenre megfelelő lenne és 

nagyon szépen elkészült. Bízik benne, ha a következő években, ha rendeződik a mostani helyzete 

a TKKI-nak, akkor tudnak még oda juttatni ilyen feladatokat.  

Ez egy pozitív dolog, de nemcsak "jópofizni" akart Képviselő úrnak. Viszont azt el kell 

mondania, hogy az önkormányzati törvény érintettségről szóló részéről azt mondja, ha a 

képviselő személyesen érintett egy ügy tárgyalásában, akkor azt vagy neki, vagy a 

polgármesternek, vagy a képviselőnek be kell jelenteni. Utána szavazni kell arról, ha jól 

értelmezi, hogy a képviselő részt vehet-e a szavazásban. Úgy gondolja, hogy ez Képviselő úr 

esetében fennáll. Azt gondolja, hogy ne zárják ki a szavazásból, viszont a törvény azt mondja, 

ha ezt valakinek a tudomására hozzák, akkor ezt jelezni kell. Azt gondolta, hogy ezt fontos 

elmondani. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tárgytalan a kérdéskör. Nem bogozzák tovább akkor a szálakat.  

A vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 512   Száma: 16.02.25/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 91.67 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 8.33 6.67 1 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

512   Száma: 2016.02.25/7/0/A/KT 

 

42/2016. Kth. 

Kötelező önkormányzati feladat átadása a Magyarországi Baptista Egyháznak 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 65/F (1) bekezdésében foglalt fogyatékos személyek  nappali ellátás kötelezően 

ellátandó feladatát a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézménye 

útján kívánja ellátni. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

és a Magyarországi Baptista Egyház között kötendő feladat-ellátási szerződést az 1.számú 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás között az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátása átadás-átvételi megállapodás 1. pontját 2016. március 1. napjától az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

 „1. A Felek megállapodnak abban, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben (Szoctv.) meghatározott: 

- étkeztetés (62. §), 

- házi segítségnyújtás (63. §),  

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)), 

- család- és gyermekjóléti központ, 

- támogató szolgáltatás (65/C. §),  

- idősek nappali ellátása (idősek klubja) (65/F. § (1) bek.)  

szociális alapszolgáltatás feladatát,  

 

- idősek otthona (68. § (1) bek.) 

- fogyatékos személyek otthona (69. § (1) bek.) 

- időskorúak gondozóháza (82. §) 

- hajléktalan személyek átmeneti szállása (84. § (2) bek.)  

szakosított ellátás feladatát,  
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valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (Gyvt.) meghatározott: 

- család- és gyermekjóléti szolgálat (Szoctv. 136. § (8); Gyvt. (174. § (4)),  

- családok átmeneti otthona (51. §)  

gyermekjóléti alapellátás feladatát 

 

a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata(i) alapján teljes körűen átadja határozatlan 

időre a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak.” 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az 2. és 3.pontban 

meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2016.február 29. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Filadelfia Integrált Szociális Intézmény, 6200 Kiskőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 98. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Orvosi ügyelet ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérélése a 

Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai ingatlanban 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Tekintettel arra, hogy az orvosi rendelők minimumfeltételeit kormányrendelet határozza meg, 

hogy milyen helyiséget kell biztosítani az ellátáshoz, s a korábbi épület nem rendelkezett 

ezekkel a pozíciókkal, viszont a mellette lévő ingatlanban a feltételrendszer biztosítható, ennek 

megfelelően van szükség arra, hogy ezzel az ingatlanrésszel kiegészítsék az ügyeleti ellátás 

feladataihoz a rendelkezésre álló négyzetmétereket. Természetesen így már megfelelnek. Ehhez 

adta az engedélyt az ÁNTSZ (ld. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat), így már 

minden tekintetben alkalmas az ügyeleti feladatok ellátására ez az épületkomplexum.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Azt szeretné megkérdezni, hogy eddig úgy volt, hogy 100 ezer Ft havi bérleti díjért bérbe adnák 
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a Nagy Szeder utcai ingatlant a kft.-nek, most az elengedték és helyette most még 30 ezer Ft-ot 

fognak fizetni ők ezért. Csodálkozik, halasi viszonylatban elég drága bérleti díj, hisz a 

lovaspályáért csak havi 8 ezer Ft-ot fizetnek, majdnem négyszer annyi.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Képviselő úr nem jól olvassa az előterjesztést, azt kell mondania. Ebben az előterjesztésben 

nem azokról a területekről van szó, amelyeket korábban tárgyalt a képviselő-testület. Ez a 

pihenőhelyiség nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan, hanem a vízmű tulajdonát 

képezi. Ha elolvassa az előterjesztést, szerinte ebből ez kitűnik. Tőlük veszik bérbe, hogy 

biztosítani tudják a szolgáltatást. Ahogy elhangzott a felvezetőben, ez szükséges. A 

minimumkövetelményekhez szükséges terület még, amivel ki kell egészíteni a saját területüket.  

Ennek a bérleménynek van egy másik lába. A vízmű pedig az önkormányzattól vesz bérbe egy 

nagyságrendileg ugyanekkora lakást és ugyanennyi pénzt fizetnek érte. Tulajdonképpen ez egy 

szintén nullás ügylet. Így nem látszódik az előterjesztésből, hiszen a másik láb nem kerül a 

képviselő-testület elé, de azt kell mondania, hogy ez együtt értelmezendő, viszont ez egy 

nullaszaldós ügylet. Reméli, hogy válaszolni tudott a kérdésére és megnyugtatta, hogy nem 

költenek 30 ezer Ft-ot arra, hogy bérbe vegyék az Emergency Service Kft.-től, vagy bárki 

mástól ezt a területet.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Röviden szeretné összegezni, ahogy ő látja az orvosi ügyelet átalakításán elért eredményeket.  

Az eredeti kihívás az volt, hogy megfelelő helyet biztosítson az önkormányzat az orvosi ügyelet 

számára, mely több évtizede azonos személyi apparátussal, panasz nélkül, csak méltatlan 

körülmények között működött. Tehát a helyet kellett megoldani.  

Fontosnak tartja megemlíteni azt, hogy a jelenlegi hely, amit sikerült kialakítani, olyan, ahol a 

gyermekrendelő kis páciensei és a felnőtt orvosi ügyeletre várakozó páciensek egy légtérben 

fognak tartózkodni. Mondania sem kell, hogy mivel fog ez járni influenzajárványos időszakban. 

Az ÁNTSZ ugyan nem kötötte ki a külön légterű várót, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne 

problémás.  

A másik problémája az ügyelet kialakításával kapcsolatban, hogy a szolgáltatást a Fidesz 

munkahelyek megtartására és létrehozására irányuló választási programjával ellentétben nem 

egy helyi vállalkozó fogja végezni, hanem egy budapesti székhelyű cég. Ugyan ez a cég ígéretet 

tett arra, hogy átveszi a helyi alkalmazottakat, de néhány napja derült ki, hogy egy-két orvoson 

kívül senkivel nem újítja meg a szerződést. Gyakorlatilag sikerült elkótyavetyélni egy olyan 

helyi vállalkozást, ami idefizette a helyi iparűzési adót és sikerült olyan vállalkozóktól is 

megszabadulniuk, akik évtizedek óta hűségesen dolgoztak ebben a munkakörben. További 

aggodalomra ad okot, hogy az ebben a konstrukcióban az ügyelet ellátásával kapcsolatos 

panaszokat nem fogja tudni kezelni a városvezetés, nem lesz semmilyen ráhatása az ellátásra, 

csupán a szerződésben meghatározott keretfeltételeket tudja betartatni. Márpedig a 

valóságban picit bonyolultabb helyzetek szoktak előállni. Ajánlja az interneten való 

keresgélést, hogy milyen problémák voltak már ezzel kapcsolatban.  

Kiskunmajsán ugyanez a cég látta el az ügyeletet, de pontosan ezekből az okokból kifolyólag 

elmondták, hogy átszervezték és kistérségi szinten fogják üzemeltetni. Természetesen a 

megkötött szerződést felbontani nem tudják, nem erről van szó, nem ezt akarja, de nagyon 

fontosnak tartja, hogy értékeljék át és keressenek más alternatívát, hiszen ezt csak egy 

határozott, 1 éves időtartamra kötötték.  
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A fent említett érvek alapján úgy érzi, hogy már most nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Több tárgyi tévedés is megfogalmazódott Képviselő úr hozzászólásában. Az első mindjárt az, 

hogy csak egy problémát kellett megoldani, nevezetesen a hely kérdését. Nem ez az egy 

probléma volt. A probléma ott volt, hogy az orvosok már évek óta könyörögtek azért, hogy 

csökkentsék a terheiket és külső szolgáltatót vonjanak be az ügyelet működtetésébe, mert ők 

nem győzik. Nagyon sok a nyugdíjas korú. Egyébként is várnák azt, hogy fiatal orvosok 

jelenjenek meg, akik átveszik a praxisaikat. Ilyen tekintetben a feladat sokkal összetettebb volt. 

Azért írták ki ezt a közbeszerzési eljárást közösen, a képviselő-testület fogalmazta meg a kiírást 

egyhangúan, hogy ezt a kérdéskört kezeljék. Ha emlékszik Képviselő úr, biztos ő is nyomta az 

igen gombot az előterjesztés mellett. 

A helyzet az volt, hogy ez a kft. elnyerte a közbeszerzési eljárás keretében a feladat végzésének 

lehetőségét valóban egy évre. Pontosan azért, hogy megismerjék egymást, megtapasztalják azt, 

hogyan, milyen keretek között dolgoznak. Ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy a 

kiskunhalasi vállalkozásokat háttérbe szorították volna. Egyetlen dologról szólt, hogy az ellátás 

biztonságát helyrehozzák és stabilizálják. Erről szólt ez a döntés, nem pedig arról, amit 

Képviselő úr említett.  

Azok az orvosok és technikai személyzet, akik önkormányzati működtetés időszakában részt 

vettek az orvosi ügyelet munkájában, megszervezték és kifejezetten a közbeszerzési eljárásban 

is kitértek arra, hogy ezen emberekre számítani kellene, s az lenne az ő kérésük, hogy velük 

együtt képzelje el a következő szolgáltató is a következő egy évet. Éppen ezért egy találkozót 

hoztak össze, ahol mind az orvosokkal, mind a technikai személyzettel a kft. ügyvezetése le 

tudott ülni és megbeszélték azt a paraméterrendszert, amely mentén a következő évi orvosi 

ügyelet ellátásra kerülhet, vagyis a munkavégzés körülményeit. Ezen megbeszélésen ő maga is 

ott volt. Az ügyvezető mindenki számára felkínálta azt a lehetőséget, hogy aki akar és részt 

kíván venni a munkában, az részt vehet. Egyébként mindenkivel az orvosok tekintetében 

szerződést kötnek, hiszen nekik ilyenfajta kötelezettségük volt egyébként is. Ez a megbeszélés 

valamikor november tájékán volt, ha jól emlékszik, legkésőbb decemberben. Azóta, azt 

gondolja, mindenkinek, aki ezt az ajánlatot komolyan vette, volt lehetősége jelentkezni. Hallott 

ő is olyan híreket, aki egy-két héttel ezelőtt adta be a jelentkezését egy olyan feladatra, aminek 

mindjárt működni kell. Nyilván felelős vezetőként a kft. vezetője nem tehette meg azt, hogy 

lyukakat hagy és várja, hogy az előző érában dolgozók eldöntik egy-két nappal az indulás előtt, 

hogy csatlakoznak ehhez a feladathoz, vagy nem. Neki fel kellett tölteni a létszámot, s ezt 

megtette. Ezek után már nagyon nehéz feltölteni azokkal az emberekkel, akik egyébként nem 

jelentkeztek időben. Hangsúlyozza, erre a lehetőség adott volt. Ezek után nem gondolja azt, 

hogy itt bárki hibát követett volna el. A budapesti székhelyű Emergency Service Kft. , akinek 

úgy gondolja, hogy rendkívül korrekt az ügyvezetése és az eddigi ügymenetek alapján az 

látszódik, hogy az ügyek rendben fognak menni a következő egy év folyamán, nagyon bízik 

benne, hogy azok is meg fogják tapasztalni, akiknek igénybe kell venniük a szolgáltatást. 

Véleménye szerint ezt az egész ügyet így kell tekinteni.  

Kéri Képviselő urat, hogy mielőtt ilyen dolgokat állításként fogalmaz meg, kérdezzen, minthogy 

ilyenfajta tévedésekbe essék nyilvánosan. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nyilván nem polgármester úrék szándékát kritizálta, de azt tudomásul kell venni, hogy ez a 

dolog bizony pofára esett. Azokat az ígéreteket nem váltotta be, melyeket a választási 

ígéreteikben mondtak. Nem halasi a cég, s úgy tűnik, higgyék el jogos az aggodalma, hogy nem 
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is valószínű, hogy a többi alkalmazott is halasi lesz. Kiskunmajsai az Emergency Service 

Kft.-nek az az orvosa, aki a munkabeosztást irányítja. Kiskunmajsán megszűnt az Emergency 

Service Kft.-vel való szerződés. Attól tart, nehogy az történjen meg, mert mindenkinek maga 

felé hajlik a keze, hogy kiskunmajsaiak fognak, persze velük nincsen gondjuk, de mégiscsak 

halasiak legyenek, akik itt dolgoznak helyben, s ne Kiskunmajsáról hozzanak embereket.  

Nagyon naiv elgondolásnak tartja Polgármester úr részéről, hogy elképzeli azt, nem 

jelentkeztek időben a munkára. Biztos benne, hogy nem ez történt, hanem ezekkel az emberekkel 

nem hosszabbították meg a szerződést valamilyen oknál fogva.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szerződést hosszabbítani ott abban a pillanatban biztos, hogy mindenkinek lehetett volna. 

Teljesen egyértelmű. Nem naiv, hanem informált, őt erről informálta a kft. ügyvezetője. 

Képviselő úr naiv szerinte, aki ezekre az információkra beugrott. Képviselő úr nem kérdezte 

meg az ügyvezetőt erről. Ha megtette, akkor téved, de az elmondásából számára nem ez 

következik.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Úgy emlékszik, hogy még az előző ciklusban indult ez az eléggé szövevényes történet. A mostani 

fejlemények alapján azt gondolja, hogy talán sikerült ezt megoldani. Amit kiemelne, hogyha jól 

értette, az ÁNTSZ rábólintott a mostani körülményekre. Tényleg ne nézzék tréfának, de szokta 

figyelni a kollégákat. Elmondta azt, hogyha a pénzügyi osztályvezetőnek jobb kedve van, akkor 

valószínűleg rendben van a költségvetés. Ha Simon István csoportvezető úrnak kicsit 

kisimultabbak a ráncai, akkor valószínűleg nem találkozik az ÁNTSZ-szel aznap. Úgy gondolja, 

hogy ez egy igencsak komoly szempont. Az ÁNTSZ-t úgy ismeri a különböző folyamatokból, 

hogy ők a végletekig el szoktak menni, ha egy témát meg kell vizsgálni.  

A másik dolog, hogy itt egy közbeszerzés volt. Tudomása szerint nem kötötték ki, hogy halasiak 

nem indulhatnak el ezen a közbeszerzésen. Azt végképp nem, hogy csak budapestiek nyerhetnek. 

Sajnos ez a rendszer jelen pillanatban így néz ki. Azt kéri, hogy ne értsék félre, amit mondani 

akar. A jelenlegi helyzetben nekik arra kell törekedniük, hogy az önkormányzat minél több 

ügybe beleszólhasson és dönthessen. Az egészségügy rendszerét áttekintve jelen pillanatban 

nem tartja szerencsésnek, hogy ezt a háziorvosi ügyeletet nekik kell ellátni. Alapvetően inkább a 

központosítás híve. Azt gondolja, hogy az államhoz tartozik a munkavállaló orvosok jelentős 

része, akkor ezt a feladatot az állam szerinte sokkal jobban meg tudná oldani országos szinten 

is. Szerinte ez a mostani rendszer nem a legmegfelelőbb, de nyilvánvalóan ezt a feladatot nekik 

így kellett megoldani és jelen pillanatban, annak ellenére, hogy Képviselő úr aggodalmait 

megérti, bízik benne, hogy ebből a dologból jól fognak kijönni és ezek a félelmek nem 

igazolódnak be. Nem azért, hogy ne legyen Képviselő úrnak igaza, hanem az ellátás továbbra is 

rendben legyen.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Az orvosi rendelővel kapcsolatosan azt gondolja, hogy most végre olyan helyre költözött az 

ügyelet, ami őt megilleti. A dolgozókkal kapcsolatosan Tapodi úrnak annyit tudna mondani, 

hogy jelen pillanatban egy vállalkozás Magyarországon úgy működik, hogy a lehető 

legolcsóbban próbálja fenntartani a vállalkozását. Ezeknek a régi dolgozóknak, akiknek 

egyébként fel volt ajánlva a mostani új rendszerben az állásuk, nem fogadták el. Onnantól 

kezdve azt gondolja, hogy maximálisan a vállalkozó eleget tett annak a kérdésnek, amit ők 

intéztek fel. Az, hogy nem fogadták el ezekkel a feltételekkel az állásukat, innentől kezdve ez 
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nem a város gondja és nem város okolható emiatt.  

Ők örültek volna neki a legjobban, ha mindenki marad. A vállalkozás így működik. Nem 

feltétlenül jelenti azt, ha egy vidéki idejön Halasra, akkor az összes létszám halasi lesz. 

Kérésüket meghallgatva felajánlotta ezt az ajánlatot, de volt, aki nem élt vele. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit pontosítana, hogy jelentkeztek, csak későn. Mint említette, meg kellett szervezni a 

szolgálatot, az ügyeletet. Ez már megtörtént, amikor a jelentkezések beérkeztek.  

Ennek ellenére olyan ígéretet is megfogalmazott az ügyvezető, amennyiben üresedés lesz, be 

lehet csatlakozni, s lehet dolgozni az ügyeleten. Nincs kizárva senki, aki korábban az ügyelet 

mentén dolgozott.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Arról szeretne hallani néhány szót, ha ő beteg, mint halasi, elmegy az ügyeletre, el fogják látni, 

vagy nem? Lesz ott orvos, nővér? Az összes többiről úgy gondolja, hogy technikai és gazdasági 

dolog. A városban élő embereket az érdekli, hogy más helyre költözött az orvosi ügyelet. Akkor, 

abban az időben, amikor ki van írva, el fogják látni, nyugodjanak meg, lesz orvos, lesz ápoló, s 

kimennek adott esetben a beteghez. Véleménye szerint inkább ez érdekli először.   

Az másik dolog, amiről vitatkoznak, hogy ki nyerjen, ki nem. Ennek megvannak a jogszabályi 

feltételei, amely alapján egy ilyen pályázati felhívás után valamelyik vállalkozó nyer.  

Egy átlagembert, őt, mint halasi beteget az érdekli, hogy el fogják-e látni, ott vannak-e 

ügyeletben, lesz-e ügyeletes orvos, kijönnek-e hozzá, ha beteg. Ez a legfontosabb dolog, amiről 

néhány szót örülne, ha hallanának. Ez nem fog változni ahhoz képest, hogy más a tulajdonos, 

más működteti és máshol van az orvosi ügyelet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem más a tulajdonos, hanem van egy szolgáltató, akinek a szolgáltatásait igénybe veszik. 

Egyébként igen, mindenki el lesz látva azon a színvonalon, ami megszokott volt. Semmi nem 

változik egyébként érzékelhetően, csak annyi, hogy az ügyelet helyszíne új.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Nem szeretné, hogy Rostás elnök úr ne legyen megfelelően informálva. Nem volt itt az ülés 

elején, ahol dr. Csala Mónika elmondta a két ülés közötti tájékoztatójának a végén. Szó szerint 

idézné: „Végezetül egy fontos információ az orvosi ügyelettel kapcsolatban. . Ezúton is 

tájékoztatjuk Kiskunhalas, Balotaszállás, Harkakötöny, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó és Zsana 

lakosságát, hogy 2016. március 01. napjától a Központi Felnőtt- és Gyermekorvosi Ügyelet új 

helyen, a Kiskunhalas, Nagy Szeder u. 1. szám alatt biztosítja az általános rendelési időn túl a 

betegellátást.  Az ügyelet a hét munkanapjain naponta 16.00-tól másnap 07.00 óráig fogadja a 

betegeket. A hétvégén - péntek 16.00-tól hétfő 07.00. óráig biztosított az ügyeleti ellátás. 

Ünnepnapokon az ügyelet 24 órás időtartamban áll a lakosság rendelkezésére.”  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez azt jelenti, hogy hosszabb is lesz az ügyeleti idő. Valójában a város lakói és a környező 
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települések lakói nyernek ezzel a változással.  

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 513   Száma: 16.02.25/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

513   Száma: 2016.02.25/8/0/A/KT 

 

 

43/2016. Kth. 

Orvosi ügyelet ellátásához szükséges orvosi pihenőszoba bérlése a Kiskunhalas, Nagy Szeder 

István utcai ingatlanban 
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H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata egy éves időtartamra bérbe veszi a Kiskunsági 

Víziközmű Szolgáltató Kft. 138/10000-ed arányban tulajdonát képező  6400 Kiskunhalas, 

Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlanrészt, jelen előterjesztés mellékletét képező 

bérleti szerződés alapján, orvosi pihenőszoba biztosítása céljából. 

   

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő bérleti  szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

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

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halas-T Kft. 2016.évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 

 

Egy ilyen üzleti tervnek véleménye szerint az a lényege, hogy megfogalmazza azt a keretet, 

amiben a cég 2016-ban dolgozni szeretne. Azt látja, hogy körülbelül a 2015-ös adatoknak egy 

kismértékű módosításán keresztül a cég nagyjából ezen az úton megy tovább, ahogy 2015-ben a 

tevékenységeket elkezdték. 2016-ban is azt szeretnék, hogy stabilan a hőtermelés 

megvalósuljon. A Városgazda Zrt.-vel, mint szolgáltatóval összefüggésben kell ezt a céget 

nézni. Ez a cég gyakorlatilag erre a kapcsolatrendszerre épül. Ennek megfelelően a 2015-ös év 

kisebb módosításával alkották meg az üzleti tervet. Kéri, hogy a kérdéseiket tegyék fel ezzel 

kapcsolatban, ha valami felmerül.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A költségvetésnél már utalt erre az előterjesztésre. Ebben az előterjesztésben, amiről a 

határozat szól, 44 millió Ft visszafizetését az üzleti tervben nem találja. Hogyan lehet 
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végrehajtani ezt a határozatot? A kettő nem stimmel. Ha az üzleti tervet elfogadják, ha csak azt 

nézik, az rendben van. A 4.372.000 Ft-nál pontot kellett volna tenni és nem kellene a 

határozathoz odarakni. Hogy van ez? Hogy szerepel itt a 44 millió Ft a határozatban, az üzleti 

tervben pedig nem? Ha szerepel, akkor az Ügyvezető úr világosítsa fel.  

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 

 

Egy terv az mindig egy terv. A 44 millió Ft-ot rendezni kívánják majd az önkormányzattal. 

Várhatóan ezt nem fizetik vissza. Bízik benne, ha valami olyan változás történik a 

távhőrendszerben, hogy mégis ebből bármennyit vissza tudnak adni, akkor természetesen 

módosítani fogják. Mivel Képviselő úr gyakorlatilag friss képviselőnek számít 1998-2002 

közötti időszaktól eltekintve. Nem tudja, hogy az előző ciklusban ennek az egésznek a történetét 

már többször megtárgyalták. Nyilvánvaló, hogy neki a Kossuth utca felújítása is egy új dolog. 

Ezt azért teszi zárójelbe, mert az nem a városhoz tartozó utca, csak megemlítette a költségvetés 

kapcsán.  

A 44 millió Ft olyanfajta kötelezettség a cég részére, ami a városi rendszerben keletkezett az 

előző szolgáltatás kapcsán, csak hát a város ezzel a céggel fizettette meg. Ha megnézik 

alaposan, akkor azt gondolja, hogy a Halas-T Kft.-nek gyakorlatilag ebben a tekintetben csak 

egy postás szerepe van. Az önkormányzatnak volt a kötelessége, hogy ezeket a dolgokat 

rendezze.  

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Engedjék meg, hogy ezúton fejezze ki köszönetét a Halas-T Kft. ügyvezetésének, illetve minden 

dolgozójának az előző években végzett tevékenységéért, amellyel ezt a céget stabilizálták, 

illetve fenntartják és mindig azon dolgoznak, hogy a lakosság minél szélesebb körű 

megelégedését szolgálják.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a Halas-T Kft. üzleti tervének elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 514   Száma: 16.02.25/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 71.43 66.66 10 

Nem 1 7.14 6.67 1  

Tartózkodik 3 21.43 20.00 3 
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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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

514   Száma: 2016.02.25/9/0/A/KT 

 

44/2016. Kth. 

A Halas-T Kft. 2016.évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2016. évi üzleti tervét  

4.372 eFt  2016. évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy 2016. évben 

rendezni szükséges a fennálló 44 millió Ft tagi kölcsön szerződés szerinti visszafizetését. 

 

Határidő: 2016. költségvetési év 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Városgazda Zrt. 2016. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

A Városgazda Zrt. egy sokkal szélesebb körű tevékenységet folytat. Itt is meg tudja említeni azt 

az elvet, hogy a 2015 és 2016. év között igen lényeges dolgok nincsenek. Meg szeretné azt 

említeni, hogy elég méltatlan vita folyt a 2014.előtti időszakban azzal kapcsolatban, hogy a 

Városgazda Zrt. finanszírozása megfelelő-e. Abban az időszakban komoly viták voltak a 

hivatallal, a pénzügyi vezetéssel. Nagyon örül annak, hogy ez 2014. után helyrerázódott. A 

2015-ös költségvetés az ő üzleti köreikben annyira jól sikerült, hogy komolyan azt kell 

mondania, köszöni a pénzügyi vezetésnek, hogy a Városgazda Zrt.-t jól finanszírozta. Ebből azt 

következtetem le, hogy a 2015-ös költségvetés minden hónapban megtervezett és pozitív 

lehetett, hiszen ha ez nem történik meg, akkor a Városgazda Zrt. nem kapta volna meg időben a 

pénzt. 2016-ban is azt látja, hogy a költségvetés helyzete az előzetes beadvány szerint stabil. 

Szeretné kérni továbbra is a pénzügyi vezetést, hogy a 2015-ös elveknek megfelelően a 

finanszírozásuk rendben legyen. Ha ez rendben van, akkor az általa említett finanszírozási 

probléma várhatóan nem történik meg, s akkor pénzügyileg is stabilan le tudják vezényelni ezt 

az évet. Beleírták azt is a 2016-os üzleti tervbe, hogy az alapfeladatokra rendben van a 

finanszírozásuk. A város pályázatai kapcsán nagyon aktívan részt akarnak venni. Várnak sok 

munkát a várostól, kaptak is már, hiszen az orvosi rendelő felújítását ők csinálják és az ÁNTSZ 

megelégedésével az orvosi rendelővel kapcsolatban mindent rendben találtak. Bízik abban, 

hogy hasonló feladatokat fognak kapni. Az útépítés során szintén. Aktívan részt vesznek és így 

akkor olyan évet tudnak zárni, mint tavaly, hogy sok feladatot meg fognak tudni csinálni az 

alapfeladataik mellett is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Tavaly egy Városgazda Zrt.-vel kapcsolatos napirend során megdicsérte a cég munkáját és 

utána egy másfél órás vita lett ebből, ezért most a dicséret szót kihagyja. Majd négyszemközt 

megbeszélik Vezérigazgató úrral. Azt fontosnak tartja elmondani, hogy tényleg partnerként 

tekintenek erre a cégre. Az önkormányzat egyik legfontosabb cégéről van szó. A tavalyi viták, 

gondol itt akár a fűnyíróra, a sószóró gépre, azt lehetett látni, hogy ez a cég sokszor olyan 

eszközökkel sem rendelkezett, amelyek fontosak a mindennapi munkavégzéshez. Örül, hogy 

sikerült ebben előrelépni. Nagyon bízik benne, hogy az idei évben is sikerül majd hasonló 

mértékben eszközöket beszerezni. Ha esetleg lesz is ebből egy kis vita Váradi képviselő úrral, 

akkor az megint csak pozitív hírek kapcsán fog megtörténni. Azt gondolja, hogy a végeredmény 

alapvetően jó volt a tavalyi évben és az idei évben is erre készül. Bízik benne, hogy be tudják 
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majd vonni projektekbe is a céget, hiszen számára megdöbbentő volt, amikor azt hallotta, hogy 

a város által benyújtott pályázatok során a Városgazda Zrt.-t nem vonták be. Nem vették 

figyelembe azt, hogy később majd mit kell majd egy főtéren nekik elvégezni. Azt gondolja, hogy 

ez egy alap hozzáállásbeli kérdés. Ezért is mondta azt a legelején, hogy partnerként tekintenek 

a Városgazda Zrt.-re. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Annyira egyértelmű megszólítás volt, hogy muszáj válaszolnia. Vitájuk szerinte nem volt ebben 

az évben sem, akár sószóró, akár fűnyíró, akár a Szász Károly utcai parkoló. Mindnek örülnek, 

csak kíváncsiak voltak mennyibe került. Ez az, ami kissé nehezen ment, nehéz volt megtudni. 

Bízik benne, hogy az idén is lesznek ilyen eszközbeszerzések, s abban is bízik, hogy az idén 

megtudják azt is időben, hogy mennyibe kerül és nem kell négyszer megkérdezni. A végén nem a 

televízióból tudják meg, hogy semmi közük hozzá, de egyébként ennyibe került.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Részéről is illik elmondani, amit az utóbbi időben tapasztalt. Talán az elmúlt 8-10 évben nem 

olyan volt a viszonyuk, akár Zrt. volt, akár más. Azt mondja, hogy a tavalyi év volt az első, 

amikor a Zrt. munkatársai a Vezérigazgató úrral megbeszéltek szerint a cigány önkormányzat 

és a vezetők között zajlott. Szeretné arra kérni a Vezérigazgató urat, hogy továbbra is biztosítsa 

részükre azt a konzultációs lehetőséget, amit tavaly elkezdtek a munkatársaival. Azok a 

közfoglalkoztatott cigány származású emberek keresték, akikkel probléma van. Egyre többet 

sikerül kommunikálni azokban az ügyekben, hogy előzzék meg az esetleges rendkívüli 

felmondásokat, akik olyan viselkedést tanúsítanak, ami nem a munkahelyhez való. Szeretné 

kérni a Vezérigazgató urat, hogy továbbra is biztosítsa nekik azt a lehetőséget, hogy közösen 

tudják ezeket a gondokat kezelni.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ezt a dicséretet azért felvállalná. Azért vannak ketten, ha az egyik nem, akkor a másik. Köszöni 

a Városgazda Zrt. munkáját. Mondják úgy, hogy dicséretben részesítik, tekintettel arra, hogy a 

Városgazda Zrt. összes dolgozója érezte a 2015-ös évet. Volt összehasonlítási alapjuk az előtte 

lévő évekhez képest. Azt gondolja, hogy nagyon aktív 2015-ös évet zárt a Városgazda Zrt., 

rengeteg megbízással. Úgy gondolja, hogy azok a mostohakörülmények, amelyek között voltak 

az elmúlt években, kicsit realizálódtak és abba az irányba mentek el, úgy érezték, hogy tényleg a 

város cége és a városért a várossal dolgoznak együtt, nem pedig egymás ellen.   

A 2016-os évre tekintettel nagyon szeretné, ha minél több eszközt, gépet tudnának beszerezni. 

Ha a 2015-ös évet tekintik, ezeket a gépeket, amelyeket beszereztek, már ezekkel is sokkal 

könnyebbek voltak a munkálatok, sokkal hatékonyabban tudtak dolgozni. A közmunkaprogram 

adta lehetőségeket ki kell használni, hiszen „csomó” eszközbeszerzés, gépbeszerzés van benne. 

Azt gondolja, hogy ezekkel élni kell és minden egyes lehetőséget ki kell használni. Arra is kéri 

Igazgató urat, hogy minden egyes lehetőséget használjanak ki és ne hagyják, hogy elmenjen 

mellettük. Az elmúlt években sajnos sok-sok olyan program kimaradt, ahol egy „csomó” gépet 

be tudtak volna szerezni. Pont talán egy hónappal ezelőtt voltak a Belügyminisztérium egyik 

főtanácsadójával egy megbeszélésen. Ott elkezdte sorolni azokat  a közmunkaprogramokat, 

amelyekkel egy „csomó” olyan gépet be lehetett volna szerezni, ami Kiskunhalasnak nincsen és 

régóta szeretnének. Igazgató úrral csak néztek egymásra, hogy mikről maradtak le. Azt 

szeretné, ha ez többször nem fordulna elő. A 2016-os évre, amelyek azon a megbeszélésen 

elhangzottak tervek és irányzat, azt képviselné Igazgató úr. Azt gondolja, hogy egy-két éven 
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belül egy komoly gépparkot tud a Városgazda Zrt. beszerezni. 

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Ő is csak szeretné megköszönni a Városgazda Zrt. munkáját, Vezérigazgató úrnak és minden 

egyes kollégájának. Nagyon jól állnak a dolgokhoz. Evidenciában tartják a megoldandó 

problémákat, ha mindjárt nem is tudják elintézni, de nem felejtik el. Köszöni a 2015-ös évre és 

ezt szeretné, várja a 2016-os évtől is. Már idén is jelzett a műszakvezetők felé jó néhány 

problémát. Reméli, hogy amennyiben az adottságaik, lehetőségeik ezt lehetővé teszik, akkor 

megoldódnak ezek a problémák és a lakosság komfortérzete ezzel sokkal jobb lesz.  

További jó munkát kíván. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a Vezérigazgató úrnak adja meg a szót egy 

összegzésre.  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

Az utolsóra reagálna először. A Városgazda Zrt. akkora pénzügyi forrással nem rendelkezik, 

hogy mindenféle dolgot automatikusan, szinte minden jelzés nélkül, azonnal megcsináljon. 

Mindig azt mondja a képviselő uraknak, hölgyeknek, hogy jelezzék. Kommunikáljanak 

egymással, hiszen ebben az esetben a megoldandó legfontosabb problémákat mindig 

előreveszik. Ez működik. Azt tudja ígérni, hogy 2016-ban ez ugyanígy fog működni. 

Amennyiben a pénzügyi források problémásak, Polgármester úrtól megkapta azt a biztatást, 

hogy ezt jelezzék a város felé. Innentől kezdve ezek a dolgok is bizonyos feltételekkel meg 

tudnak valósulni. Nagyon bízik, ahogy Alpolgármester úr is mondta, a pályázatokban, hiszen 

számtalan olyan dolog, amiről egyelőre úgy tűnik, hogy nem valósulhat meg, vagy évek óta 

húzódó feladat, a csapadékvezetésre, bizonyos önkormányzati intézmények felújítására gondol, 

utak állapotára, sok-sok dologra, az ipari parkra és így tovább, ezekben mind hathatósan részt 

vesznek.  

A hivatallal való együttműködésük a 2014-es év vége óta, tehát 2015-ben és 2016-ban is 

példamutató. A hivatal mindenféle dologban bevonja őket. Mindenféle olyan dolgot igyekeznek 

kiküszöbölni, amit az ÁSZ jelentés 2013.előtt hibaként vetett fel. Jegyző asszonnyal 

folyamatosan egyeztetnek, hogy a rendelet és egyebek tekintetében ezeket hogyan lehet 

kiküszöbölni. Nyilvánvaló, hogy ezzel orvosolni tudják azt a problémát, amit az előző 

városvezetés nem oldott meg, a mostani pedig célul tűzte, hogy ezeket a dolgokat megoldja.  

Még annyit szeretne mondani, hogy mindenféleképpen vegyék figyelembe, hogy a Városgazda 

Zrt. attól függetlenül, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú, mégiscsak egy üzleti cég, 

amelyik azon a fronton dolgozik, ahol főleg magáncégek és egyéb cégek vannak. Amikor 

titkolóznak, vagy bizonyos adatokat nem akarnak nyilvánosságra hozni, az sokszor azért is 

üzleti érdek, mert például, ha egy üzleti partnerük megtudja, hogy mennyi pénzük van, vagy 

milyen lehetőségeik vannak, akkor az alkupozícióik romlanak. Ha kiderül, hogy milyen 

szerződéses dolgokat csinálnak, akkor innentől kezdve nem tudnak úgy tárgyalni velük, holott 

elvárás a városvezetés részéről, hogy minél olcsóbban és a lehető legkisebb költségekkel oldják 

meg. Az „titkolózás” emiatt is üzleti érdek. Ettől függetlenül igyekeznek minden információt a 

törvényes keretek között megadni.  

A közfoglalkoztatás tekintetében, ahogy a másik Alpolgármester úr is mondta, a korábbi 

városvezetés 2014. előtt mennyiféle dologról lemaradt. Most azt tudja mondani, hogy a 

hajléktalan program, a hosszabbtávú közfoglalkoztatás, a közmunkából a cégekbe menő 
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programban és minden egyéb ilyen dologban maximálisan részt vesznek. Azt gondolja, hogy 

ebből ez a bizonyos géppark felújítás, amit Alpolgármester úr mondott, meg tud valósulni, s 

sokkal jobb helyzetben tudják elvégezni a feladataikat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Halasi Városgazda Zrt. üzleti tervének elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 515   Száma: 16.02.25/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 76.92 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 3 23.08 20.00 3 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

515   Száma: 2016.02.25/10/0/A/KT 
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45/2016. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt. 2016.évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2016. évi 

üzleti tervét  3.679 eFt 2016.évre tervezett mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő: 2016.költségvetési év 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A polgármester szabadság ütemezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Röviden annyit lehet elmondani erről az előterjesztésről, hogy minden évben a polgármester 

szabadságát a képviselő-testület hagyja jóvá határozatban. Erre kerülne sor ebben az 

előterjesztésben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Két mondat összesen. Eszébe jut, amikor 2014.október végén elkezdték a ciklust, s azzal 

szembesültek, hogy akik a polgármesteri székben ültek mostani Polgármester úr előtt, a 

szabadságokkal elkezdtek játszadozni. Annyit szabadságot nem vettek ki, hogy a végén több 

millió forintot kellett az önkormányzatnak kifizetni a szabadságok miatt, ami szerinte nem volt 

fair. Ennyit szeretett volna megemlíteni, hogy az elődök azért játszadoztak kicsit a szabadságok 

kivételével, ami viszont a mostani Polgármester úrnál látszik, hogy nincs rászorulva erre a 
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pitiáner dolgokra. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Igyekeznek odafigyelni, hogy december 31-én lehetőleg minden munkavállalónak lehetőleg 

nulla nap szabadsága legyen és ezt nyilván magára értve is kötelező érvényűnek tekinti.  

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 516   Száma: 16.02.25/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

516   Száma: 2016.02.25/11/0/A/KT 
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46/2016. Kth. 

A polgármester szabadság ütemezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert polgármester 2016.  

évi összesen 41 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

március 5.  1 nap 

március 29.   1 nap 

június 13-22.  8 nap 

július 25-29.  5 nap 

augusztus 1-5.  5 nap 

augusztus 8-12.  5 nap 

augusztus 15-19. 5 nap 

október 15.  1 nap 

november 2-4.  3 nap 

december 1.  1 nap 

december 22-30.   6 nap 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fülöp Róbert polgármester 

Ginderné Takács Andrea személyzeti ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 

megválasztása, illetve Alapító Okiratának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 517   Száma: 16.02.25/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.69 6.67 1 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

517   Száma: 2016.02.25/12/0/A/KT 

 

 

47/2016. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása, illetve 

Alapító Okiratának módosítása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjaivá 2016. február 1. napjától 2019. november 30. 

napjáig az alábbi személyt választja meg: 

-Dr. Kecskés Patrícia (7140 Bátaszék, Perczel u.19.) 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 4.1.2. és 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

4.1.2 

90.01.08 Előadó-művészet 

 

4.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység köre: 

17.23.08         Irodai papíráru gyártása  

18.12.08.        Nyomás / kivéve napilap /  

18.13.08         Nyomdai előkészítő tevékenység  

18.14.08         Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás    

18.20.08         Egyéb sokszorosítás 

55.20.08          Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely –szolgáltatás  

56.21.08          Rendezvényi étkeztetés 

56.30.08          Italszolgáltatás 

58.11.08          Könyvkiadás  

58.12.08.         Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

59.14.08 Filmvetítés  

59.20.08 Hangfelvétel készítése, kiadása 

60.10.08 Rádió műsorszolgáltatás 

60.20.08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

61.10.08 Vezetékes távközlés 

61.20.08 Vezeték nélküli távközlés 

61.90.08  Egyéb távközlés 

62.03.08  Számítógép üzemeltetés 

63.11.08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

63.91.08  Hírügynökségi tevékenység 

63.99.08           M.n.s egyéb információs szolgáltatás  

68.20.08           Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.21.08  PR, Kommunikáció 

70.22.08           Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

73.11.08  Reklámügynöki tevékenység 

73.12.08  Médiareklám 

73.20.08  Piac- és közvélemény-kutatás 

 74.20.08  Fényképészet 

77.39.08  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

81.10.08.         Építményüzemeltetés 

82.30.08          Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99.08          M.n.s.egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  

85.52.08          Kulturális képzés  

96.09.08          M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  
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3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az 1. és 2. pontban meghatározott módosításokkal egységes 

szerkezetben az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, egyúttal 

felhatalmazza a polgármester annak aláírására. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Halasi Média és 

Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 

felé járjon el az Alapító Okirat változásának bejegyzése érdekében.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője , Bethlen G. tér 7/D. 

Dr. Kecskés Patrícia 7140 Bátaszék, Perczel u.19. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2016.évi üzleti tervének 

jóváhagyása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. üzleti tervét beterjesztette, amely megfelel a 

16/2015.(VI.26.) önkormányzati rendeletnek, ami összhangban van a költségvetésről szóló 

rendelettel, így javasolja megtárgyalásra és elfogadásra.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a HMK (ld. Halasi Média és Kultúra Np. Kft.)üzleti 

tervének elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 518   Száma: 16.02.25/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 76.92 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 3 23.08 20.00 3 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

518   Száma: 2016.02.25/13/0/A/KT 

 

 

48/2016. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft.  2016. évi üzleti tervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés melléklete szerint a 

Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervét 250 155 Ft. – azaz 

kettőszázötvenezer százötvenöt forint - mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 
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Határidő: 2016.költségvetétési év 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy –Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Bethlen G. tér 7/D. 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2015.évi szakmai beszámolójának 

jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A 76/2015.Kth. határozatban jóváhagyták, hogy az önkormányzat a városmarketing program 

keretében évente rendszeresen támogatja a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. városmarketing 

tevékenységét, s a támogatás mértékét költségvetésben határozza meg. Nem találta a mostani 

költségvetésben. Erre szeretne rákérdezni, hogy mekkora ez az összeg, amivel idén támogatják 

ezt a tevékenységet?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ugyanakkora összeg, mint a tavalyi évben. A HMK támogatási összegén belül 5 millió Ft-ot 

különítettek el a tavalyi évben és az idei évben is ekkora összeggel támogatják a 

városmarketing tevékenységet.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A városmarketinggel kapcsolatban tett fel kérdést és nyilván az észrevételeket is azzal 

kapcsolatban szeretné részletezni.  

Az első dolog, amit itt lát, hogy 2016-ban nem látja, utazás kiállításra menne városuk.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a 2015-ös beszámoló, azért.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Egyébként sem lát erre elkülönített összeget. Miért nem készülnek erre? Nemsokára lesz, úgy 

tudja. A városmarketinget olvasgatta. Néhány dolog fel van sorolva. Először egy logót fogadott 

el a testület. Ez rendben van, teljesen jó dolog. Közösségi oldalt hozza fel, hogy 1400-ról 

2420-ra emelkedett a kedvelők száma. Két táblával vannak jelen a Pinterest-en. Arról is szó 

van, hogy vállalt a városmarketing keretén belül 5-7 spotot, ami helyett 50 feltöltés lett 

generálva. Ez így nagyon jól hangzik. A YouTube csatornán összesen 56 feliratkozójuk van.  

Azzal kapcsoltban szeretne költői kérdést feltenni, hogy hol van ez az 5-7 spot? Egyet talált 

csak, ami városmarketingről szól. Az is 2016.január 29-én jelent meg. Nem gondolja, hogy több 

hónap alatt kell elkészíteni. Az összes többi spot a Halas Televízió adásaiból lett kivágva. 

Mondja tovább, volt egy, hogy az m1 bejelentkezik Kiskunhalasról, ami véleménye szerint nem 

kifejezetten városmarketing, nem a kívül lévőknek szól. Ez nem spot. Az az egy, ami spot, az idén 

került fel.  

Felsorolja az utazás kiállítást, hogy nagy sikereket értek el. Azt gondolja, hogy az egyik 

legbotrányosabb esemény volt Kiskunhalas részéről. Tudják az eseményeket, hogy egy bizonyos 

főszerkesztő asszony a saját városát és környékét reklámozta a halasi standon. Ezt nem 

gondolná sikernek nevezni. 

Ezek után csak annyit mondana, hogy véleménye szerint össze van keverve a városmarketing a 

Halasmédia saját magáról szóló marketingjével.  

Egy konkrét kérdést szeretne feltenni. 2015-ben a város tábláin kívül mit tett a Halasmédia 

városmarketing céllal ? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez elvileg már a hozzászólások kategória, a kérdések ideje már lejárt, de körükben van 

Nagy-Apáti Ivett ügyvezető asszony, akit felkérnek, hogy reagáljon erre a hozzászólásra.  

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője: 

 

Tavaly márciusban kapták a városmarketing feladatokat és a határidejük tavaly március 15-től 

idén február 18-ig szólt. A városmarketing feladatokat ebben az időintervallumban kellett 

elvégezniük a tavalyi együttműködési megállapodás szerint. Ezért készítették el januári 

időpontban a városmarketing filmet, ugyanis egész évben forgatták, hogy mindenféle 

időintervallumból tudjanak beletenni pillanatokat, amivel két nap alatt 4000 látogatót tudtak 

elérni YouTube csatornájukon.  

Megvárná, hogy idefigyeljen Képviselő úr, mert neki szeretné mondani.  

A Kiskunhalas csatornát kellene megnézni a YouTube-on és ott 5-7 programspot helyett 50 

programspot van feltöltve. Nem saját Halas TV Híradó anyagaikat hívják spotoknak, hanem 

azokat a programspotokat, amit például a szüreti fesztiválra készítettek, vagy egy-egy 

rendezvényre, a folkestekre. Ha Kiskunhalas várost beüti a YouTube csatornán, akkor ott 

ötvenvalahány feltöltés van. Ezeket nevezi ő spotnak, amelyek nem a Halasmédia adásaiból 

kivágott pillanatok, hanem egy elkészített programspot.  

Halas város határán kívüli megjelenéseket is összegyűjtötte linkek formájában, amelyek nagy 

része az utazás kiállításhoz kapcsolódik. Ezt betette a beszámolóba. Nagyon is látszódik, hogy 

hány darab Halas város határán kívüli sajtómegjelenésük volt például az utazás kiállítás 
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generálása kapcsán. Nem tudja, hogy mindenre válaszolt-e.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szerinte igen. Ő is azt gondolja, nagy bátorság azt állítani, hogy itt nem történik semmi ebben 

az ügyben. Véleménye szerint ez igenis egy jó irány és hajrá, menni kell ezen az úton előre.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Már meg sem lepődik. Az önkormányzat saját cégeit, saját embereiket, azokkal, akikkel minden 

nap együtt dolgoznak, próbálják ellehetetleníteni. Próbálják beállítani azt, hogy az elmúlt 

évben nem csináltak semmit, amit csináltak, azt rosszul csinálták. Akik vezetők, azok nem jó 

vezetők. Egyszerűen zsigerből jön ez, most már látja. Mindegy hogy HMK-ról beszélnek, 

Városgazda Zrt.-ről, vagy a kiskutyáról, amit a város csinál, az minden rossz. Azt gondolja, 

hogy amikor a HMK-ról beszélgetnek, biztos benne, hogy a másik oldal sem csőlátással van 

egész évben. Látják azt a rengeteg programot és azokat a változásokat is, amióta Nagy-Apáti 

Ivett ügyvezető irányítja az egész HMK-t. Ha valaki nem látja, hogy jó irányba mozdult el ez az 

egész, akkor azt tudja mondani, hogy nem is akarja látni, nem akarja elismerni ezeket az 

eredményeket. Azt gondolja, hogy a HMK, ha a 2015-ös évet nézik, nagyon mozgalmas és 

eredményes évet zárt, rengeteg munkával. Ismételten azt kell mondania, hogy dicséret illeti őket 

is, hiszen akármilyen feladatot kaptak, rövid határidővel. Ha csak a szüreti fesztiválra 

gondolnak, minimális idő alatt megszervezték és nem is akárhogyan. Ha csak a szüretre 

gondol, a 2015-ös évben megszervezett szüret szerinte az elmúlt 10 év legjobb szüretje volt, 

pedig nagyon minimális időt adtak rá. A város majdnem egy olyan kellemetlen helyzetbe került, 

hogy nem lett megrendezve. A HMK volt az, aki felvállalta ezt. Sorolhatna még sok-sok ilyen 

dolgot, amikor a HMK odaállt és csinálta egy emberként az összes alkalmazott, mint egy nagy 

család. Arra kéri a másik oldalt, hogy mellőzzék a saját cégeikkel szembeni kiokítást. Egy 35 

oldalas beszámolóból kiszed Képviselő úr egy olyat, amiben nem is biztos. Először meg kellett 

volna nézni, vagy megkeresni Igazgató asszonyt és egyeztetni vele, kérdezni tőle, hogy is van, 

nem pedig a testületi ülés előtt rossz színben feltüntetni a HMK-t. Utólag is nagyon köszöni az 

egész csapat munkáját.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nyilván az utazás kiállítás egy nagy lehetőség és egy nagyon jó kezdeményezés. Magát a célt 

nem szeretné lekicsinyíteni. Csak egy elmúlt eseményre utalt.  

Szeretné azt is kiemelni, hogy valóban a szüreti fesztivál is nagyon jól lett megszervezve. Annak 

idején külön gratulált is hozzá.  

Azt gondolja Szűcs Csaba alpolgármester úrral szemben, ha valaki a kritikát nem tudja 

elfogadni, azért vannak itt a testületi ülésen, hogy ezt a beszámolót véleményezzék. 

A spotokkal kapcsolatban továbbra is fenntartja a véleményét, hogy az az egy spot valóban az, 

s valóban városmarketing célokat szolgál direktbe, hogy kifelé reklámozzák a városukat. A 

többire pedig rá lehet fogni, az nem teljesen az a kategória.  

Még egy kérdést szeretne feltenni, tényleg minden rossz szándék nélkül, ne sejtsenek mindig 

rossz szándékot bennük. Szeretne rákérdezni, mert nem látja teljesen tisztán. Amikor a civil 

koordinátor feladatkörét elolvasta, egyből az jutott eszébe, hogy minek van a Közösségek Háza, 

mit szerveznek. Ide van írva az anyagba, hogy az 1.számú táblázatban láthatóak a feladatai. 

Nem tudja kihámozni, mert az 1.számú melléklet nem arról szól teljesen. Nem tudja 

megfeleltetni a civil koordinátornak. Még azt sem tudja megtenni, hogy összehasonlítja 

mennyivel több program van, mint az előző években, mert egyszerűsített beszámolók voltak. 
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Ebben nem látja, hogy a civil koordinátor mit dolgozott most. Biztos dolgozott, csak jó lenne 

látni. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy nem olyan túl sokára lesz Civil Fórum, jöjjön Képviselő úr és kérdezze meg 

személyesen a civil koordinátortól mi is a helyzet, mi az elvégzett munka. Szerinte szívesen 

látják és válaszolnak erre.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, alapvetően nincs probléma azzal, hogy az ellenzék az önkormányzati cégek 

munkáját kifogásolja. Ahogy a költségvetésnél is elmondta, szerinte ez a dolga. Nagy 

valószínűség szerint ők is ezt csinálnák. Nekik az a dolguk, hogy amennyiben az az adott 

költségvetés, vagy az a cég, intézmény megérdemli, meg kell védeni. A különböző feladatokról 

érdemes beszélni. Az integráció ennél a cégnél a tavalyi évben fejeződött be. Többször 

elmondták, hogy mintának tekintik azt a bajai modellt, ahol hosszú évek óta a kulturális, média 

és városmarketing feladatokat egy cégbe gyúrva látják el. Szerinte ennek rengeteg előnye van. 

Azt is el tudja mondani, hogy az új ügyvezető munkába állása óta egy másfajta lendületet vett a 

rendezvényszervezés, a kulturális élet. Ehhez hozzáteszi azt, hogy hetente többször egyeztetnek. 

Nekik is vannak vitáik, mégha ez nem is a nyilvánosság előtt zajlik. A fő cél nekik is és ellenzéki 

képviselőknek is az, hogy minél többet hozzanak ki ebből a rendszerből Kiskunhalas érdekében.  

Az utazás kiállításon úgy tudja, hogy a halasi csipke és több más halasi szervezet idén is jelen 

lesz a régi struktúra szerint a dél-alföldi standon.A tavalyi modell, amikor Kiskunhalasnak 

külön standja volt, azt gondolja, s ezt a médiában többször elmondta, hogy nagyon sikeres volt. 

Ami utána volt cirkusz, annak kár lenne tagadni, hogy nem volt alapja. Ezt elismeri. Kicsit 

nagyobbra lett fújva viszont ez a történet. Sajnos ezeket a dolgokat nem utólag kellett volna 

magyarázni, hanem előre letisztázni. Azt gondolja, ha turisztikáról beszélnek, ahogy 

Európában máshol is, a térségben érdemes gondolkodni, amíg nem tud Kiskunhalas olyan 

turisztikai portfóliót kialakítani, amely 2-3-4 napos itt tartózkodásra sarkallja az ide érkezőket. 

Ha egyszer elérik ezt a szintet, akkor érdemes lesz a térséggel közösen együtt dolgozni. Akkor 

ott volt, észre sem vette, hogy becsúszott más település reklámanyaga. A felháborodást 

megértette, a mértékről azt gondolja továbbra is, hogy eltúlzott volt. Azt javasolja, hogy Halas 

legyen ott valamilyen formában és szerinte hosszú távon érdemes lesz visszatérni arra, hogy 

Kiskunhalasnak külön standja van. Akkor előre le kell szabályozni, hogy ki és milyen 

reklámanyagot milyen formában tesz ki.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Köszöni Alpolgármester úr korrekt hozzászólását és hozzáállását. Külön örül annak, hogy 

elismerte bizony volt ott egy olyan dolog, amit nem alaptalanul észrevételezett az akkori 

ellenzék. Ezzel kapcsolatos az ő hozzászólása más aspektusból megvilágítva. Akkor az egyik 

dolog, amit ők kifogásoltak, hogy ennek miért nem volt következménye, egy ilyen esetben a 

főszerkesztőnek azonnal mennie kellett volna. Kérték, hogy haladéktalanul történjen erre 

vonatkozó intézkedés, mert nem méltó egy halasi cégben vezető tisztséget betölteni annak, aki 

ilyen módon, kiskunhalasi pénzből reklámozza más települések marketingjét. Szerintük kicsit 

szemtelen. Erre próbált valami jó szinonimát keresni, hogy ne legyen túl udvariatlan sem, de 

kifejezze azt, hogy mi a véleményük a dologról. Ami ennek érdekessége, akkor megkérdezte, 

hogy mennyibe került az utazás kiállításon való részvétel, úgy látszik, hogy ez a kérdés biztos 

becsípődhetett Polgármester úrnál, mert ilyen kérdésekre nem szokott választ kapni. Erre sem 
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kapott akkor választ. Most, hogy megtörtént a szakmai beszámoló, ezt a kérdést feltette 

Ügyvezető asszonynak. Ezúton szeretné külön megköszönni, hogy ezt a választ itt most 

megkapta. Azért nem érti megint csak nem a Halasmédiát, hanem Polgármester urat, hogy 

miért nem lehetett ezt akkor megmondani, amire itt most egy tételes kimutatást kapott. Teljesen 

korrektnek tartja a választ. Semmi gond nincs azzal, hogy ez ennyibe került. Egész egyszerűen 

csak kíváncsiak voltak. Polgármester úr megint nem volt hajlandó megválaszolni, egyszerűbb 

volt azt leírni azt a válaszban, emlékszik rá szó szerint, hogy nem áll módjában választ adni. 

Szerinte el lehetne kerülni ezeket a kínos eseteket. Köszöni, hogy egy év után Ügyvezető asszony 

annyira készséges volt, hogy ezt tételesen megtudhatta. Nem tudja, hogy Polgármester úr mitől 

és miért fél, amikor bármiről megkérdezi, hogy mennyibe kerül. Ha az korrekt, akkor nincs vele 

problémájuk. Nem az volt a probléma, hogy mennyibe került. Örülnek, hogy elmentek erre a 

kirándulásra. Fontosnak tartják. Ez a 600 ezer Ft, amit erre elköltöttek, teljesen korrekt és 

vállalható összeg, semmi baj nincs ezzel. A baj azzal van, hogy ebből az összegből ennek a 

cégnek egy vezető beosztású alkalmazottja más települések reklámját bonyolította le. Ezért 

köszönte meg Alpolgármester úrnak, hogy utólag elismerte, ez így nem volt rendjén. Szerintük 

akkor meg kellett volna történnie még emellett egy felelősségre vonásnak. Azt sajnálják, hogy 

elmaradt. Szerinte abban semmi nincsen, ha nemcsak utólag, hanem az adott esetben vállalják 

a felelősséget és levonják a szükséges konzekvenciát. Ezt hiányolták. Nem nagy balhét akartak 

és nagyobb füstöt, mint amekkora ennek a lángja. Egyszerűen csak azt gondolták, hogy ennek 

kell, hogy legyen következménye. Örülnek annak, hogy az illető már nem dolgozik a 

Halasmédiánál. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a kíváncsiságát ki tudta elégíteni Képviselő úr anélkül, hogy ő 

ebben aktívan részt vett volna. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem szükséges hozzá fordulnia 

ezekkel a kérdésekkel. Immáron azt lehet mondani felesleges volt hozzá intézni a kérdést, hiszen 

direktbe mehetett volna oda, ahova minden egyes esetben megmondták, hol van az információ 

forrása. Ez nem az ő félelméről szól, hanem a terelgetésről, arról, hogy menjen oda, ahol az 

információ van. Ott ezt meg kapja. Soha nem a titokzatosság fátyla volt az, ami körüllengte 

ezeket a kérdéseit, hanem arról szólt ez, hogy az információt ott keresse, ahol van.  

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Szeretné megnyugtatni a másik oldalon ülő képviselőtársai nyugalmát azzal, hogy melléáll a 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft. munkájának, mert szerinte nagyszerűen végzik. A másik oldal 

a negatívumokat emelik ki és azzal akarják elterelni a szót a lényegről. A város és az itt lévők 

figyelmét is elterelni arról, hogy ez a csapat igenis nagyon jól látja el a feladatát. A várostáblán 

kívül is elvégzi a városmarketing feladatokat, méghozzá nagyon színvonalasan. Szerinte ezt a 

budapesti kiállításon is megtették attól a mozzanattól eltekintve, amit most felhoznak és 

próbálják az egész ügy nagyságáról elterelni a figyelmet.  

Szem- és fültanúja volt Sepsiszentgyörgyön az ő munkájuknak, ahogy ők képviselték 

Kiskunhalas városát több napon keresztül. Olyan nagyszerűen mutatták be a várost, hogy 

nagyon sok érdeklődő figyelmét megfogták vele. Állandó látogatóik voltak. Ehhez a munkához 

csak gratulálni tud és további sikeres munkát kívánni a 2016-os évben. Szeretné felhívni a 

másik oldal figyelmét, hogy ne mindig a negatívumokat emeljék ki, hanem a feladatellátásuk 

nagyságáról beszéljenek már. Tényleg jól látják el a feladatukat és elérik vele azt, amit 

szeretnének, hogy elérjenek a város érdekében.  
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Két félreértést próbál eloszlatni. Az egyik, Polgármester úrnak annyit szeretne mondani, hogy 

amikor ő ilyet kérdez, akkor tisztában van vele, hogy odamehet Ügyvezető asszonyhoz és 

személyesen is meg tudná kérdezni. Valamit elfelejt Polgármester úr. Ő nem, mint Váradi 

Krisztián magánember kíváncsi rá, hanem ő itt képviselőként ül. Azokat az embereket is 

képviseli, akik őket mandátummal ellátva ideküldték. Azért itt kérdezi, mert úgy gondolja, hogy 

ez a nyilvánosságra tartozik. Azt szeretné ilyen ügyekben, ha a nyilvánosság hallaná. Mint 

Váradi Krisztián magánszemély odamehet Molnár úrhoz is megkérdezhetné, de itt nem erről 

van szó, ezt téveszti el. A nyilvánosságot képviselik, amikor kérdeznek. Azt gondolja, hogy mint 

Polgármesternek az ellenzék kérdésére illik válaszolni. Ha nem teszi meg, akkor azzal leplezi, 

hogy a nyilvánosságtól fél. Azt mondja, hogy menjen oda személyesen és kérdezze meg. Fél 

Polgármester úr néha bizonyos kérdésektől. Nem tudja, hogy mitől fél, de válaszolni.  

Aradszky Lászlóné képviselő asszony által felvetett dolgokra szeretne reagálni. Szerinte egy 

picit lehet, hogy félreérthetőek voltak, vagy képviselőtársa volt félreérthető. Tett néhány 

észrevételt, ami nem fejezte ki az egész munkával kapcsolatos véleményt. Mindenképpen 

hozzátenné azt, hogy a bizottsági ülésen is elismerően szólt erről a beszámolóról. Ezt a 

véleményét itt is vállalja, hogy ez színvonalas beszámoló. Az, hogy nekik vannak adott esetben 

bizonyos területre kiterjedő észrevételeik, ahogy Alpolgármester úr is mondta, szerinte ez az 

ellenzék dolga. Nem kell rögtön kirohanást intézni, mint Szűcs alpolgármester úr, hogy ők itt a 

saját cégüknek neki akarnak menni. Dehogy akarnak, ők is elfogadják és elismerik, hogy az a 

város célja, hogy a 100 % önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati társaságok a 

városért dolgozzanak színvonalasan. Ha nekik ezzel kapcsolatban észrevételük van, az kritikai, 

építő jellegű kritika szeretne lenni. Ahogy bizottsági ülésen is elmondta, elfogadta és most is el 

fogja fogadni ezt a beszámolót. Egyetért azzal, hogy akik itt Kiskunhalason a közművelődésben, 

vagy a médiában dolgoznak, valóban színvonalas munkát végeznek, sokat tesznek a város 

kulturális életének a színesítéséért. A maga nevében köszöni nekik a munkát és bízik benne, 

hogy a jövőben is ilyen színvonalas beszámolót olvashatnak.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy a félelemről nagyon félrevezető beszélni, hiszen nyilvánosan a legutóbbi 

kérdésére is előkerült a válasz. Nem arról van itt szó, hogy rejtegetnek ezt, vagy azt. Egyszerűen 

megteheti, hogy odamegy Ügyvezető asszonyhoz, nem fut tiszteletköröket, hanem megkérdezi és 

egy napirend előttiben elmondja nyilvánosan, hogy mi az a problémakör, amit feszeget.  

Szerinte ennél egyszerűbb dolgok nincsenek a földön, ehelyett futják ezeket a tiszteletköröket, 

ettől szeretné mentesíteni mindannyiukat. 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Valóban a HMK egy gazdag évet zárt. Tapodi képviselő úrnak mondaná, hogy a HMK civil 

munkájáról az erre vonatkozó előterjesztés 15.oldalától kezdve mintegy 2,5 oldalban beszámol. 

A civil referens munkáját lefedő tevékenységek szerinte elég nagy oldalszámban van a 

beszámolóban. Elég sok egyesülettel elég sok programot bonyolítottak le a kollégák a 

HMK-ban. Szerinte ez egy sikeres éve volt és reméli, hogy minden alapjuk megvan arra, hogy 

azt feltételezzék, a 2016-os év még sikeresebb lesz. Ő is köszöni a maga részéről az elvégzett 

munkát.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 519   Száma: 16.02.25/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

519   Száma: 2016.02.25/14/0/A/KT 

 

49/2016. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2015.évi szakmai beszámolójának 

jóváhagyása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és Kultúra 

Non-profit Szolgáltató Kft.  2015. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját, jelen 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. , Bethlen G.tér 7/D. 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Kft. között kötendő szakmai együttműködési program 1.számú módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Az előterjesztés gyakorlatilag a 2016.évi közművelődési és marketing programtervek 

elfogadásáról szól. A közművelődési, illetve a marketing együttműködési megállapodás 

mellékleteit módosítják úgy, hogy 2016.március 1-től 2017.február 28-ig tartó időszakra 

aktuálisak legyenek. Engedjék meg, hogy egy kis kiegészítéssel éljen. Az előterjesztés 1.számú 

mellékletében a közművelődési megállapodás módosításánál a városi ünnepek, jeles napok 

közé szeretné, ha bekerülne az újévi koncert, az aradi vértanúk, a Hatvani Zoltán 

szavalóverseny, a városi gyereknap, a városi gyerekkarácsony, halasi advent és karácsony, 

Halas Hajtás Nemzetközi Triatlon Verseny, szüreti futás.  

A marketing együttműködési megállapodásban turisztikai célú kiadványok közé a protokoll 

falinaptár. Ez a kiegészítés azért szükséges, mert a költségvetés 2016-ban úgy lett összeállítva, 

hogy az eddig a hivatal költségvetésében szereplő programokat átcsoportosították a HMK 

költségvetésébe, s így logikusan, hogy ne csak a pénz, hanem a feladat is átkerüljön, ezért 

szükséges kiegészíteni a mellékleteket az általa elmondott rendezvényekkel.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a kiegészítéssel kérné a továbbiakban tárgyalni az előterjesztést.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 520   Száma: 16.02.25/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

520   Száma: 2016.02.25/15/0/A/KT 
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50/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között kötendő 

szakmai együttműködési program 1.számú módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen előterjesztés 1. melléklete 

szerint jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között kötött közművelődési megállapodás 1. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen előterjesztés 2. melléklete 

szerint jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között kötött városmarketing program 1. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy-Apáti Ivett a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bethlen G. tér 7/D. 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Thorma János Múzeum 2015.évi beszámolójának, valamint 2016.évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A kulturális és közgyűjteményi, közművelődési intézményeik beszámolói vannak most itt. Ahogy 

a beszámolóból és a munkatervből is látszik, a Thorma János Múzeum is nagyon aktív, gazdag 

évet zárt a 2015-ös évben. A 2016-os évre vonatkozó tervei is azt mutatják, hogy változatlan 

lendülettel és talán még gazdagabb tartalommal tölti meg a 2016-os évi munkáját.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló, valamint a munkaterv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 521   Száma: 16.02.25/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

521   Száma: 2016.02.25/16/0/A/KT 
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51/2016. Kth. 

A Thorma János Múzeum 2015.évi beszámolójának, valamint 2016.évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2015. évi szakmai munkájáról készített 

beszámolóját, jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2016.5 évi munkatervét, jelen előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója és 2016.évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A városi könyvtár is a jogszabályok szerint elkészítette a beszámolóját, illetve a munkatervét, 

amiből kitűnik, hogy magas szintű szakmai munka folyik a városi könyvtárban. A 

közgyűjteményi szakmai tevékenységen kívül elég jelentős a közművelődési tevékenysége is a 

könyvtárnak, amiért köszönet jár.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a munkaterv, valamint a beszámoló elfogadásáról kéri a 
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képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 522   Száma: 16.02.25/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

522   Száma: 2016.02.25/17/0/A/KT 

 

52/2016. Kth. 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2015.évi beszámolója és 2016.évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  
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1. Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2015. évi beszámolóját, jelen 

előterjesztés 1. melléklete szerint. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2016. évi munkatervét, jelen 

előterjesztés 2. melléklete szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

Erhardt Györgyi igazgató, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szentháromság tér 11. 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Százszorszép Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy egyszerű pályázat kiírásáról szól.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat kiírásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 523   Száma: 16.02.25/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 



93 
 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

523   Száma: 2016.02.25/18/0/A/KT 

 

 

53/2016. Kth. 

Százszorszép Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

H a t á r o z a t  

 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII törvény 20/B.§. alapján pályázatot hirdet a Százszorszép Óvodák 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1-től, 2021. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
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 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös 

tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az 

egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL 

törvényben és  ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

1. Óvodapedagógusi szakképzettség 

2. Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

4. Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben 

végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

 igazolása 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

 elképzeléseket is tartalmazó program 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

 legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

 példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Humánpolitikai és Ügyviteli csoportjánál 

o 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

 igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység 

 folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

o A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

 összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 

 tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 

 hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  
2016. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „ Pályázat a Százszorszép Óvodák 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel 

3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

http://admin.kozigallas.gov.hu/


95 
 

(VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban 

résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2016. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2016. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nyerges Pál Attiláné intézményvezető, Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

Molnár Nándor csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje magasabb vezetői 

pályázatának kiírása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy hasonló előterjesztés, mint az előző volt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat kiírásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

 

http://www.kiskunhalas.hu/
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Szavazás eredménye 

 

#: 524   Száma: 16.02.25/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

524   Száma: 2016.02.25/19/0/A/KT 

 

54/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

H a t á r o z a t  

 

I.  

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII törvény 20/B.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város 
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Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának 

ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1-től, 2021. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Május 1. tér 3/A.sz. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös 

tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

és egyéb ágazati jogszabályokban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvényben és  ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

1. Kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány- szakos bölcsész 

(MA) végzettség vagy, 

2. Csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA) végzettség vagy,  

3. Bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

Kisgyermekgondozó-nevelői (OKJ), 

Csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, 

szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy, pedagógus 

végzettség. 

2. a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat 

3. büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.  

4. a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

igazolása; 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program; 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések; 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és 
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Ügyviteli csoportjánál; 

o 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt; 

o A pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró 

ok vele szemben nem áll fenn; 

o Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt; 

o A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az 

elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  
2016. augusztus 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1.sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának 

ellátására” tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban 

elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban 

foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2016. június 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2016. március 1-től: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

vezetőjétől a 77/523-155 telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 

pályázati felhívására beérkezett pályázatok szakmai véleményezésére az alábbi 

bizottságot hozza létre: 

A bizottság tagjai: 

- Acsainé Végvári Katalin, Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 

- Gyuriczáné Botka Emőke, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 

szakmai igazgatóhelyettese, szakértő 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
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- Molnár Nándor csoportvezető, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Garas Edit intézményvezető, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Május 1 tér 

3/A. 

Molnár Nándor csoportvezető, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport általa: 

Acsainé Végvári Katalin, Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 

Gyuriczáné Botka Emőke, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi szakmai 

igazgatóhelyettese, szakértő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Ahogy az előterjesztésben is írta, de külön szeretné a figyelmet felhívni, s a nézők számára is 

nyomatékosítani, természetesen a nyári zárva tartás nem jelenti azt, hogy Kiskunhalas 

városában a szolgáltatást igénybe vevők, amennyiben nem tudják megoldani gyermekük 

napközbeni elhelyezését, az év bármelyik időszakában szolgáltatás nélkül maradnak. Zárva 

tartás előtt ezt felmérik a bölcsődében, szükség és igény szerint az ellátásról egész évben 

gondoskodnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a nyári nyitva tartási rend elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 525   Száma: 16.02.25/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:47  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

525   Száma: 2016.02.25/20/0/A/KT 

 

 

55/2016. Kth. 

A Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 
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A Bölcsőde 2016. július 4. napjától, 2016. július 29. napjáig zárva tart. A szünet előtti utolsó 

nyitvatartási nap 2016. július 1. napja, a szünet utáni első nyitvatartási nap 2016. augusztus 

1. napja. 

Ezen időponton kívül a nyári időszakban a Bölcsőde nyitva tart. 

A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Garas Edit intézményvezető, Városi Bölcsőde, Május 1. tér 3/A. 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas város és Szabadka város közötti hivatalos testvérvárosi 

szerződés megkötése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Egy diplomáciai siker végére tesznek most pontot. Polgármester úr a tavalyi évben 

kezdeményezte a szabadkai polgármester úrnál a hivatalos testvérvárosi kapcsolatok felvételét. 

Ez némi egyeztetés és ügyintézés után odáig jutott, arról értesítették őket Szabadkáról, hogy ezt 

Szabadka Város Közgyűlése elfogadta. A szerb minisztérium jóváhagyta, így semmi akadálya 

nincs annak, hogy a két város között testvérvárosi kapcsolat létesüljön. Ennek az ünnepélyes 

aláírására a holnapi napon a szabadkai városházán sort is kerít a két település polgármestere. 

Ahogy a megállapodás szövegéből kitűnik, elég nagy lehetőségeket rejt magában az 

együttműködés vonatkozásában ez a testvérvárosi kapcsolat, hisz a települési önkormányzatok 

életének több pontján fog konkrét kapcsolódás, együttműködés, munka lezajlódni. Reméli, hogy 

ez egy sikeres, ugyanúgy, ahogy az eddigi testvérvárosi kapcsolataik is sikeresek, 

együttműködés lesz, annál is inkább, mert Szabadka városa a legközelebbi város. 

Nyilvánvalóan ez a kapcsolatokban könnyebbséget hoz magával. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Valóban ez egy nagyon kellemes előterjesztés volt önmagában benyújtani is, hisz egy olyan 
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állapotot tudnak most már papíron is rögzíteni, amellyel együtt éltek már nagyon régóta. 

Szerinte a városban nagyon sokan azt hitték, hogy Szabadka már most is testvérvárosuk. Nem 

tudja, hogy készült-e erre vonatkozóan statisztika. Ennek az I betűnek a tetejére most kerül fel a 

pont ezzel az alkalommal. Nagyon bízik benne, hogy a két város közötti kapcsolat a továbbiak 

során még tud erősödni. Azt gondolja, hogy rengeteg szállal kötődnek már most is egymáshoz. 

Az idei év, úgy tűnik, hogy rengeteg együttműködést fog tudni még hozni mindkét város 

életében. Ha csak egyet kiragadnak:Berki Viola kiállítása fog megnyílni Szabadkán a következő 

hónapban. Biztat arra mindenkit, hogy akinek lehetősége van szabadkai kapcsolatokat építeni, 

azt az idei évben tegye meg, s dolgozzon ezen egy picit. Biztos benne, hogy ez mindkét város 

előnyét fogja eredményezni nemcsak kulturális és gazdasági téren is. Ehhez az kell, hogy most a 

képviselők támogassák ezt az előterjesztést és a szerződés megkötését.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ő is azt gondolja, hogy ez egy nagy diplomáciai siker. Egy város életében ilyen nem adatik túl 

gyakran, egy Kiskunhalas méretű település esetében. Azt hiszi, hogy meg kell becsülniük ezt a 

lehetőséget. Személy szerint büszke a kollégákra, hogy ezt el tudták érni. Azt gondolja, 

nyugodtan kimondhatják maguk között, hogy Szabadka eddig is testvérvárosa volt 

Kiskunhalasnak, mégha ez nem is volt papírra vetve. Talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy a 

legaktívabb kapcsolatuk ezzel a várossal volt. Amit még szeretne elmondani, szerinte nagyon 

fontos az, hogy ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat hasznos tartalommal töltsék meg. Ezt egy 

fontos feladatuknak is tekinti, hiszen amellett, hogy különböző protokolláris kapcsolatok 

kialakulnak, azt gondolja, akkor tudnak teljes mértékben elszámolni a választópolgárok felé, ha 

eredményeket tudnak bemutatni. Fontos az, hogy minden testvérváros esetében legyen néhány 

ilyen kapcsolódási pont, mégha nem is lehet természetesen egy testvérvárosi kapcsolatot a 

számok nyelvére átfordítani. Amit kiemelné és amire jelen pillanatban reális esélyük van az 

eddigi kapcsolatok mellett, hogy oktatási intézmények között kialakulhat szorosabb kapcsolat, a 

múzeum és a könyvtár eddigi kapcsolatait is tovább tudják fejleszteni. A hulladékgazdálkodás 

és a vízgazdálkodás kapcsán is elindulhat egy olyan kapcsolat, amely során a náluk és az ott 

dolgozó kollégák hasznos tapasztalatokat tudnak cserélni. Az ifjúsági területen is megindult egy 

kapcsolatfelvétel és különböző közlekedési kérdésekben. Gondolhatnak itt a régóta emlegetett 

bicikliút kérdésére is, ki tudtak alakítani párbeszédet Szabadkával. Ami még nagyon fontos, 

hogy Szerbia uniós csatlakozására van esély. Amennyiben ez bekövetkezik, bízik benne, hogy a 

környékbeli vállalkozásoknak is nagy lehetőséget tud majd biztosítani. Ezt a lehetőséget az 

előbb felsorolt kapcsolatokon keresztül tudják szerinte kialakítani. Ő is arra kéri a 

képviselő-testületet, hogy ezek miatt is támogassák ezt a döntést.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A célok nagyon helyesek, maximálisan támogatni kell, hogy ez most tényleg papírra lesz vetve, 

az együttműködés. Egy baja van ezzel az együttműködési megállapodással, hogy vannak benne 

olyan részek, amelyeket nem ért. Azt nem érti, miért kell nekik annyi idegen szót használniuk? 

Lehet, hogy nagyon műveltek. Ha rögtön az első szakaszt elolvassák, ott van, hogy 

„definiáljuk”. Szerinte van helyette nagyon szép magyar szó. Alpolgármester úr említette, hogy 

„papírra vetjük”. Vagy ott van, hogy „tartós kapcsolatokat létesít a lokális közösségek között”. 
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Nem biztos, hogy mindenki érti, mit jelent. Szerinte erre is biztos van nagyon szép magyar szó. 

A másik bekezdésben „az együttműködés az egyenjogúság reciprocitás és szubszidiaritás elvén 

alapul majd”. Nem érti, ki sem tudja mondani, hogy miért kell nekik így leírni egy magyarok 

közötti együttműködési megállapodást. A reciprocitás is valószínűleg valami viszonosságot 

jelent. Arra szeretné csak felhívni a figyelmet, ha anyanyelven lehet, a magyar nyelvet ne 

rongálják szándékosan, amikor így is annyi éri. Próbálják meg legalább amikor papírra vetik, 

szép, magyar, helyes szavakat használni. Ennek az együttműködésnek a végén is projektekről, 

projektmenedzserről beszélnek. Ott is felelősöket írjanak inkább, vagy bármit. Azt kérné 

Osztályvezető úrtól, akiről gondolja, hogy az egész megállapodást megírta, hogy erre 

figyeljenek oda. Lehet, hogy a holnapi aláírásra ezeket már nem lehet korrigálni, de a 

későbbiekben mindenképp arra szeretné kérni Polgármester urat, hogy ezekben az 

előterjesztésekben, megállapodásokban használjanak idegen szavak helyett szép, magyar 

szavakat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni Képviselő úr észrevételét. Ez a megállapodás már valóban a szabadkai fél által 

elfogadott. Nem lenne szerencsés most ebbe az irányba elmozdulni. Egyet tud érteni a 

törekvéssel, de most erre nincs lehetőségük.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A legtermészetesebb kapcsolat Kiskunhalas számára Szabadka. A határ kijelölése sajnálatos 

módon megtörte ezt a kapcsolatot, a gazdasági és egyéb kapcsolatokat. Ezek helyreállítása 

abszolút időszerű. Reménység látszik, hogy visszaépüljenek azok a szálak, amelyeket a 

történelem szétszakított. Ez a megállapodás erre lehetőséget teremt és örül neki.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kimondható, hogy ez egy csupa pozitív dolgot 

hordozó megállapodás. Remélik, hogy tényleges, valódi tartalommal fogják megtölteni a 

következő évtizedekben.  

Hozzájárulnak-e a megállapodás megkötéséhez?  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 526   Száma: 16.02.25/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 16:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 
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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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

 

     

526   Száma: 2016.02.25/21/0/A/KT 

 

 

56/2016. Kth. 

Kiskunhalas város és Szabadka város közötti hivatalos testvérvárosi szerződés megkötése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szabadkával kötendő – 

jelen előterjesztés mellékletét képező - testvérvárosi együttműködési megállapodás szövegét és 

felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásban 

foglaltak végrehajtásához szükséges anyagi forrásokat biztosítsa a város 2016.évi 

költségvetésében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető általa:  

Szabadka Város Polgármestere 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Vizkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Át kell adnia a hitelesítői feladatokat Váradi Krisztián képviselőnek, mert el kell mennie öt 

órára.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Innentől kezdve úgy értelmezik, hogy a mai ülésük második hitelesítője Váradi Krisztián 

képviselő végig az elejétől. Ettől ponttól értelmezzék így, hogy az elejétől kezdve.  

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok TOP-5.2.1 pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Ez egy több lépcsős projekt első lépcsője, ami azt tűzi ki célul, hogy a városban megtalálható 

szegregátumok, vagy szegregációval veszélyeztetett területeket integrálják, rehabilitálják. Ez 

az első lépcső elsősorban társadalmi tevékenységeket foglal magába. Rendkívül összetett 

módon veszi célba ezeket a szegregátumokat, illetve szegregációval veszélyeztetett területeket. 

Több szegmens mentén avatkozik be az ezeken a területeken élők társadalmi integrációjának 

megteremtése érdekében. Több tevékenységet fognak végezni ebben a projektben. Közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést 

célzó programok, akár hitéleti vonatkozású programok is lehetnek. A beilleszkedést segítő 

programokat, társadalmi integrációt segítő programokat, a tervezett fejlesztéseket elfogadtató 

programokat, mediációs és antidiszkriminiációs programokat fognak kidolgozni. Ezeken az 

érintett akcióterületeken fokozni fogják a szociális munkát, aminek keretében pénzügyi, 

családtervezési, életvezetési, adósságkezelési tanácsadásokat fognak a kollégák megvalósítani. 

Egyéni fejlesztési terveket kell készíteni a programba bevont személyek vonatkozásában. 

Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, illetve az önálló jövedelemszerzésre való 

képesség kialakításának fejlesztését elősegítő programokat kell lefuttatni, illetve megvalósítani. 

Előítéleteket csökkenteni, kora gyermekkori formális oktatáson kívüli fejlesztő és oktató 

programokat, a gyerekek iskolai felzárkóztatását segítő programok, egészségügyi, 

prevenciós,mentálhigiénés programokat, valamint a bűnmegelőzős és a közbiztonság javítását 

elősegítő programokat fognak kidolgozni, illetve már folyamatban van ennek kidolgozása. 

Kötelező konzorciumi partnerséget kell a helyi rendőrséggel kialakítani.  

A program összköltségvetése a 150 millió Ft-ot nem haladja meg, a program 100 %-os 

támogatási intenzitású, előfinanszírozásra van lehetőség, így a program folyamatos pénzügyi 

finanszírozása önrész nélkül megoldható. A program futamideje 36-60 hónap. Ez attól függ, 

hogy az infrastrukturális beruházás mikor kezdődik el. Ezt a programot az infrastrukturális 

beruházás megkezdése előtt hat hónappal el kell kezdeni, illetve az infrastrukturális 

beruházások befejezését követő hat hónapig még folytatni kell. Egy elég nagy program, amihez 
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most a képviselő-testület hozzájárulását kérik. A pályázatot március 31-ig kell beadni.   

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ehhez kapcsolódik majd a hozzászólása, de azért egy kérdést tenne fel előtte. Jól értelmezi, 

hogy ez már nem jön vissza a képviselő-testület elé beadás előtt közvetlenül jóváhagyásra, 

hanem most teljese egészében felhatalmazzák a polgármestert és ez innentől kezdve be is megy? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a pályázat beadásáról szól. A támogatási szerződés megkötéséhez lesz külön szerződés. A 

pályázat benyújtásához nem fog mégegyszer hozzájárulni a képviselő-testület. Ez felhatalmazás 

arra, hogy a pályázatot benyújtsák. A támogatási szerződés, ami valójában rendelkezik arról, 

hogy valójában mi fog történni, az még a képviselők elé fog kerülni.   

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A következő négy napirendben TOP-os területi és településfejlesztési operatív program 

keretében benyújtandó pályázatokról fognak dönteni. Ezekről szeretne elöljáróban néhány 

gondolatot elmondani, amelyek minden pályázat esetében igazak. Ezekre a pályázatokra régóta 

készül az önkormányzat. Akik figyelemmel követik az eseményeket, tudják, hogy a mostani 

európai uniós ciklusban elsősorban ezen pályázatokon keresztül lesz a településeknek 

klasszikus településfejlesztési projekteket végrehajtani.  

Az előző ciklushoz képest egy újdonságnak tekinthető, hogy a korábbi, megyei közgyűléssel 

megkötött szándéknyilatkozat alapján ezeket a pályázatokat a megyei közgyűlés két nonprofit 

kft.-jével közösen készítik majd el. Azt gondolja, hogy a korábbi időszakok gyakorlatához képest 

ez egy sokkal jobb rendszer, hiszen korábban alapvetően külsős cégek készítették ezeket a 

pályázatokat az önkormányzatoknak. A mostani rendszer alapján azonban a Bács-Kiskun 

Megyei Közgyűlés munkatársai és az ő munkatársaik fogják ezeket készíteni. A korábbi 

projektek esetében azt gondolja, nagyon rossz gyakorlat volt az, hogy különböző pályázatíró 

cégek munkatársai vették fel a projektben elszámolható bérjellegű költségeket. A hivatal 

kollégái bár rengeteget dolgoztak sokszor munkaidőn kívül is ezekkel a projektekkel, az ő 

munkájuk nem volt megbecsülve. Ezt egy fontos dolognak tartja. Ha a kollégáik ilyen fontos 

feladatot végeznek el, akkor az ő munkájukat megbecsüljék, pláne, ha a pályázatok ezt 

finanszírozzák.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nagyon pici gondjuk van ezzel a nem egy, hanem hat előterjesztéssel. Alapvetően azt 

mindenképpen kihangsúlyozzák, hogy meg fogják szavazni, s támogatják is, örülnek annak, 

hogy vannak pályázatok és a város pályázik. Ebben nyilvánvalóan nincs vita közöttük. Nem is 

merülhet fel kérdésként, hogy ne támogatnák azt, ami a város fejlődését előremozdítja. Ő már 

negyedik ciklusban képviselő Kiskunhalason, minden alkalommal, amikor pályázatot adtak be, 

az akkor jött be közvetlen, amikor beadták. A legutolsó pillanatban szólt úgy a határozati 

javaslat, hogy felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására. Ha nem is 

forintpontosan lebontva, de mégis volt egy költségvetése a pályázatnak, lehetett látni, hogy mi 
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lesz konkrétan a fejlesztendő cél, hogy valósul meg ez a pályázat. Kicsit úgy érzik, hogy ezek a 

pályázatok mindenhol csak arról szólnak, hogy körülbelül ezt szeretnék, ennyi keretük van rá és 

felhatalmazzák a pályázat benyújtására a polgármestert. Szerintük helyesebb lenne, ha ez most 

csak egy olyan nyilatkozat lenne, hogy megbízzák a polgármestert a pályázat elkészítésével. Ha 

kell, akkor összejönnek egy rendkívülire. Számtalanszor volt erre példa, hogy jött telefon 

hétfőn, hogy szerda délután rendkívüli ülés, mert pályázatot kell beadniuk. Azt gondolja, ha 

kell, akkor egy rendkívüli ülésre is összejön a testület, hogy a beadásra megadják a 

felhatalmazást. Ennyi gondjuk van csak vele. Nem tartják jónak ezt a gyakorlatot, hogy 

biankómegbízást adnak. Valahol ez picit az.  

Alpolgármester úr mondta a televízióban pár hete, hónapja, kicsit összefolyik az idő, hogy 

gőzerővel folyik a pályázatok előkészítése. Nyilvánvalóan folyik valamilyen munka, ezt nem is 

vonja kétségbe. Ha tényleg gőzerővel folyt volna az előkészítés, akkor tényleg jöhetett volna 

olyan anyag ide eléjük, ami benyújtásra alkalmas, mint ahogy a korábbi években volt. Látja az 

ember, hogy erről van szó, erre adják be a pályázatot, s akkor nyugodt szívvel nyomnák meg azt 

a gombot, hogy felhatalmazzák a polgármestert.  

Megszavazzák, mert természetesen a pályázatokat támogatják, de azért szeretné jelezni, vagy 

kérni, hogy hacsak lehet, a jövőben ez ne így legyen. Tényleg akkor jöjjön be egy pályázat a 

testület elé, amikor ennél több konkrétumot látnak. Mivel nincs konkrétum, ezért nyilván még 

nem is adható be. Nyilvánvalóan el fog jönni az a pillanat, amikor olyan állapotban lesz, hogy 

benyújtható. Lehet látni, hogy mikor lesz kész, pár nappal előtt össze lehet hívni a testületet, a 

képviselők szerinte ilyen cél érdekében bármikor szívesen összejönnek. Ő ezt kérné 

Polgármester úrtól, hogy ne legyen gyakorlat, ami most itt gyakorlattá válik.  

Ha lehet, akkor megkockáztatja, hogy vegyék ki azt a két szót belőle, minden maradhat így, 

hogy felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. Ez három szó. Ezt 

húzzák ki. Arra hatalmazzák fel, hogy a szükséges dokumentumok előkészítésére, aláírására, 

nyilatkozat megtételére, de a benyújtásra egy külön határozati javaslatot hozzanak. Ha esetleg 

ezt kérhetné, hogy Polgármester úr befogadná az előterjesztésbe. Ezt a két-három szót most 

kivennék belőle.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően ez azért lett így megfogalmazva, mert a testületi ülés a benyújtási határidő. Előtte 

azért külön tartani egy testületi ülést két nappal előtte, hogy döntsenek arról, amit két nap 

múlva eldönthetnek, vagy most eldönthetnek. Szerinte ez így teljesen normális. Mivel a 

támogatási szerződés megkötése, ami a konkrétumokat tartalmazza, még visszakerül a 

képviselő-testület elé. Így nincsenek ebben olyan kockázatok, hogy olyan támogatásban 

részesülne a város, amit nem szeretne. Ez egy kicsit nyakatekerten hangzik, de ez erről szól. Azt 

gondolja, hogy ez a felhatalmazás így nem túl erős, hanem arról szól, hogy igenis adjanak be 

pályázatot erre a kiírásra. A kiírás elég egzakt. Ami elhangzott a felvezetőben, körbeírja azt, 

hogy mit lehet ebből a pénzből csinálni. Nem tudja, hogy Képviselő úr mire számít, hogy milyen 

megvalósítást fognak tudni kihozni ebből. Azt, amit a pályázat kiír. Nem az lesz, hogy a 

keretben álmodozgatnak különféle dolgokat. Viszonylag le van írva az, hogy mi az, amit meg 

kell csinálni azoknak, akik a pályázatra beadják a saját anyagjukat. Szerinte ez egy egyszerű 

dolog és felesleges mégegyszer összehívni azért a képviselőket, hogy döntsenek arról, amiről 

egyszer már döntöttek. Véleménye erről célszerű most dönteniük.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Erről az egy előterjesztésről tud beszélni, hiszen ezt koordinálja ő. Annyit mondana talán 

Képviselő úrnak, azt látni kell, hogy egy ilyen TOP-os pályázat összeállításával nagyon sok 
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embert mozdítanak meg. 15-20 fős csapat dolgozik azért, hogy azokat a programokat 

összeállítsák, amit maga a pályázati kiírás előír nekik. Gondol itt az oktatási intézményekre, 

ezen belül is az iskolákra, óvodákra, egészségügyre, rendőrségre, civil szervezetekre, 

különböző egyesületekre, szociális ellátórendszerre, családsegítőre, védőnői szolgálatra. 

Rengeteg emberrel tartják szinte heti szinten a kapcsolatot és próbálják összegyúrni egy 

programmá ezt az egészet, amiről ez a TOP-os előterjesztés szól. Ehhez viszont a testület 

hozzájárulása, felhatalmazása kell. Vaktában ennyi embert mozgatni és 1-1,5 hónapon 

keresztül a munkájukat igénybe venni, testületi felhatalmazás nélkül véleménye szerint 

meggondolatlan lenne. Ezért is kell most ez a felhatalmazás a testülettől. Idővel szűkösen 

állnak, hiszen pörögnek az események. Bő egy hónapja jött ki ez a pályázat és március vége a 

beadási határidő. Jelen pillanatban az anyagok, a programok a különböző szakterületekről 

már kezdenek beérkezni. Ezt összesíteni fogják. Ebből fognak egy komplett, átfogó, minimum 

három éves programot összeállítani. Azért is pörgetik ezt az egészet, mert nagyon kevés idejük 

van rá. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Folytatná az előbbit, s kicsit reagálna Váradi képviselő úr aggodalmára, talán egy kicsit 

közelebb tudja hozni az ő álláspontjukhoz. Alapvetően a rendszer ott változott meg, hogy 

meghallgatták a települések igényeit. Rengeteg ötletet adtak le a települések az elmúlt 

időszakban. Mindenki várta, hogy megjelenjenek a pályázatok. Nem tudtak minden településre 

pályázatot kiírni. Szükség volt egy olyan munkára, hogy az ő korábbi terveiket, elképzeléseiket 

átalakítsák, ami illeszkedik a pályázathoz. Jelen pillanatban ez a munka zajlik, amire akkor ő 

ott célzott, hogy gőzerővel folyik. Mindenféleképpen pozitívabb abból a szempontból is a 

rendszer, hogy megyék között elkülönített összeg van. Megszűnt az, amikor egy óvodafelújítás 

esetében egy kiskunhalasi óvodának kellett egy szentgotthárdi óvodával versenyezni, hogy ki 

tud többet bevállalni, hogy pluszpontokat elérjen. Alapvetően támogatási kérelem 

benyújtásáról van szó. Azt gondolja, hogy ami Képviselő úr félelme, azok az ügyek, amelyek 

különböző pénzügyi, vagy más kötelezettségvállalást jelentenek, még vissza fognak jönni a 

testület elé. Akár a támogatási szerződés, akár más, egyéb olyan dolgok, amelyekről azt 

gondolja, hogy Képviselő úr gondol. Ez most elsősorban arról szól, hogy ez a megállapodás a 

megyében megszülethessen. Nyilván minden pályázatra külön megállapodás. Benyújtják a 

támogatási kérelmet, utána pedig a mostani rendszerben már különböző szakaszok vannak a 

pályázatokban. Azt gondolja, picit pénzügyi osztályvezető úrra is néz, ha ezek előkerülnek 

majd, amikor kötelezettségvállalás van, mindig majd a testület előtt meg fognak jelenni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, mindenki érti, hogy ez egy jó cél, s 

támogatni kell ahhoz, hogy tényleg meg tudjon valósulni és remélik, hogy el fogják tudni nyerni 

a támogatást.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 527   Száma: 16.02.25/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Minősített 



109 
 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

527   Száma: 2016.02.25/22/0/A/KT 

 

 

57/2016. Kth. 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.2.1 

pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul pályázat benyújtásához „A 

társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.2.1-15 

pályázati felhívásra” A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem 

haladhatja meg a 150.000.000 Ft-ot, azaz százötven millió forintot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a támogatási kérelem benyújtására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére.  

 

 

Határidő: 2016. március 31. 
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Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Felhatalmazás Ipari Park fejlesztését célzó pályázat benyújtására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Mint az előző hozzászólásokban elhangzott, lehet azt tudni, hogy a területfejlesztési operatív 

program pályázati kiírásai, amelyek a közelmúltban jelentek meg, s amire ezt a pályázatot 

kívánják benyújtani, kicsit az eddigiektől eltérő rendszer szerint működik. Alpolgármester úr 

utalt arra, hogy a pályázat megvalósítás különböző mérföldkövek szerint fog történni. Amire 

most a Polgármester úrnak kérnek felhatalmazást, az egy projektjavaslatszerű támogatási 

kérelem benyújtása. Ennek a benyújtásához még konkrét műszaki tervek nem állnak 

rendelkezésre, hiszen nem is szükségszerű a pályázathoz benyújtani, vagy előtte elkészíteni. Az 

a jó ebben az új rendszerben, hogy amikor tudják azt, hogy támogatásban fognak részesülni, 

akkor van lehetőségük arra, hogy a támogatási szerződés keretein belül készíttessék el a 

műszaki terveket. Ilyen formán nem tudnak „lesre futni”. Nem terveztetnek olyat, ami a 

későbbiekben mégsem nyer támogatást. A támogatás felhasználása sokkal célzottabb és sokkal 

biztonságosabb lehet. Ennek az előterjesztésnek a tárgyát képező projektjavaslat, ha lehet így 

fogalmazni, arról szól, hogy az ipari park korábbi ütemében megvalósult fejlesztést folytatnák 

tovább. A Vállalkozók útja nevű közterületet, ami jelenleg a már betelt ipari parkjukat tárja fel, 

ennek a folytatása történne meg és össze lenne kötve. Jelenleg zsákutca a Majsai úttal. A még 

eddig feltáratlan ipari területek feltárása is megtörténne és ezeknek az infrastruktúrával való 

ellátása. Tulajdonképpen ez ennek a benyújtandó pályázatnak a fő célja. Nyilvánvaló, hogy 

pontos kiviteli terv szintű költségvetés akkor fog a rendelkezésükre állni, amikor a támogatási 

szerződés megkötését követően elkészítik, az engedélyezési és kiviteli terveket. Ahogy ez is már 

korábban elhangzott a Polgármester, Alpolgármester úr részéről, kötelezettségvállalások 

minden esetben a képviselő-testület elé fognak kerülni, úgy mint a támogatási szerződés 

megkötése, illetve ha ezt követően még a pályázathoz ilyenforma döntés szükséges, akkor azt 

mindenképpen a képviselő-testület fogja meghozni.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az ipari park pályázatának benyújtásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 528   Száma: 16.02.25/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

528   Száma: 2016.02.25/23/0/A/KT 

 

 

58/2016. Kth. 

Felhatalmazás Ipari Park fejlesztését célzó pályázat benyújtására  
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H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint a kiskunhalasi Ipari Park II. ütemének fejlesztésére legfeljebb 300 

millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és 

nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni a 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

24 

 

24.  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Felhatalmazás csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére irányuló 

pályázat benyújtására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Az általános részeket már elmondta az előző előterjesztés kapcsán. Ez is ugyanarra a 

„kaptafára” működik, ugyanaz a pályázati eljárási rendszer vonatkozik erre a pályázatra is. A 

pályázati kiírás célja az, hogy a belvíz által veszélyeztetett belterületeken a csapadékvíz 

rendezést meg tudja oldani az önkormányzat. A belvíz által veszélyeztetett, vagy a csapadékvíz 

elvezetéssel rosszul ellátott területek infrastrukturális fejlesztésére nyílik lehetőség. A pályázati 

kiírás másik célja, ami tervezett projektjükkel teljesen összefüggésben van, a lehullott csapadék 

helyben tartása. Nem az a cél, hogy minél hamarabb tüntessék el a település területéről, hanem 

lehetőség szerint helyben hasznosítsák. A konkrét projektjük lényege az, hogy a korábbi 

években belvíz által veszélyeztetett felsővárosi rész csapadékvíz-hálózatát rekonstruálnák, 

illetve kiegészítenék azokkal a szükséges elemekkel, amelyek jelenleg hiányoznak. Egy átfogó 

csapadékvíz rendszer rekonstrukció történne itt meg. Ezeket összefognák egy olyan 

gyűjtőpontba, ahonnan egy távvezetéken egy átmeneti tárolómedencébe tudnák juttatni a 
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Sóstótól északra. Itt valósulna meg a pályázati kiírás másik célja, ami szerint ebből az átmeneti 

tározóból biológiai, illetve fizikai szűréssel, szikkasztással, vagy átszivárgáson keresztül jutna 

a keletkezett csapadékvíz a Sóstóba. Terveik szerint két legyet tudnak ütni egy csapásra. 

Egyrészt a lehullott csapadékvizet a veszélyeztetett területről el tudják vezetni. Talán szakértői 

vélemények szerint ez segítséget nyújthat a Sóstó vízutánpótlásában is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Még az előző gondolatmenetet folytatná, hogy természetesen akár a képviselőknek, akár 

minden kiskunhalasinak személy szerint áll a rendelkezésére és ezekről a projektekről tervezik 

is, hogy beszámolnak, hogy mikor és hogyan állnak. Nyilvánvalóan a különböző civil 

szervezetekkel, intézményekkel, attól függetlenül melyik projekt kit érint, felveszik a 

kapcsolatot. Szeretné, ha többször nem lenne olyan probléma, hogy megcsinálnak egy 

városközpontot és pont a járdák kimaradnak. Bocsánat, ez neki visszatérő problémája.  

Ezzel az pályázattal kapcsolatban azt emelné ki, hogy a lakossági panaszok, képviselői 

interpellációk, bejelentések nagyon sokszor legnagyobb százalékban a csapadékkal, a belvízzel 

foglalkoznak. Szerinte örömteli, hogy ez a 2.1.3-as kiírás lényegében erre kínál megoldást.  

Sajnos el kell mondani, hogy Kiskunhalason a város fejlődése úgy alakult, hogy a nagyobb 

kertvárosias berendezkedésű részein, amikor készültek a családi házak, alig-alig volt 

csapadékvíz-elvezetés kiépítve, s sajnos ezeket a dolgokat utólag kell rendezni. Bízik benne, 

hogy a városnak nagyon jelentős részét meg tudják oldani ezzel a pályázattal. „Két legyet 

tudnak egy csapásra ütni” és a Sóstó problémáját is lehet ezzel kezelni, az külön örömteli, 

hiszen ebben a városban szerinte abban egyetértés van, hogy a belvízzel kezdeni kell valamit, a 

Sóstóval fontos foglalkozni, nem szabad hagyniuk a Sóstót elveszni. Ha ezeket mind egy 

projektben lehet megoldani, az külön jó.  

Kicsit elébe menne a történéseknek, ez az ellenzéki képviselők programjában is szerepelt. 

Megint egy örömteli dolog van, amiben az látszik, hogy szerinte teljes az egyetértés.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a csapadékvíz-elvezetési rendszer 

fejlesztéséről kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 529   Száma: 16.02.25/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

529   Száma: 2016.02.25/24/0/A/KT 

 

 

59/2016. Kth. 

Felhatalmazás csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére irányuló pályázat benyújtására  

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint „Felsővárosi belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban 

történő elhelyezésével” címmel, legfeljebb 200 millió forint tervezett projektösszeggel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni a 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Felhatalmazás pályázat benyújtására a Bay-gyűjtemény elhelyezését célzó 

múzeumbővítés érdekében 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A Bay-gyűjtemény kérdése több alkalommal járt már a képviselő-testület előtt. Azt gondolja, 

hogy a város kulturális életében az elmúlt évtizedek talán legjelentősebb gazdagodását segíti 

elő ez a megállapodás, illetve ez az adományozás, amit a képviselő-testület elfogadott. Azt is 

nyilván mindannyian tudják, hogy az adomány elfogadásának, vagy megkapásának egyik 

feltétele volt az adományozó felé, hogy az önkormányzat vállalta, az adomány elhelyezésére 

alkalmas kiállítóteret hoz létre a Thorma János Múzeum bővítésével. Korábban ennek az 

engedélyezési tervei már elkészültek. Az építési engedély ebben a projektben már rendelkezésre 

áll, a kiviteli tervek már készülnek és a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.  

Tulajdonképpen ennek a projektnek a forrását igyekeznek ennek a pályázatnak a keretében 

megszerezni. 360 millió Ft a projekt összköltsége. Ebben az esetben már tervezői 

költségbecslésen alapul. A tényleges bekerülési költség ebben az esetben is majd csak a 

közbeszerzési eljárást követően tudható. Ez az a TOP-os pályázat, ami a leginkább előkészített 

állapotban van jelenleg.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Szeretné kifejezni, hogy nagyon örül ezeknek a pályázatoknak. Megértette azt, hogy nyilván a 

tervezés a pályázat benyújtása után is megtörténhet. Gyakorlatilag ő is úgy van vele, hogy 

merjenek nagyot tervezni, álmodni. A bizottsági ülésen picikét feszegette ezeket a 

négyzetméterárakat. Itt most 492.700 Ft-os m2 árra jön ki ennek az épületnek a bővítése. Azt 

mondja, hogyha ez egy ilyen modern épület lesz, akkor abszolút tudja támogatni ezt a törekvést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a Bay-gyűjtemény elhelyezését célzó 

múzeumbővítési pályázat benyújtásáról kéri a képviselők szavazatát. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 530   Száma: 16.02.25/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

530   Száma: 2016.02.25/25/0/A/KT 

 

 

60/2016. Kth. 

Felhatalmazás pályázat benyújtására a Bay-gyűjtemény elhelyezését célzó múzeumbővítés 

érdekében 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint, „A kiskunhalasi Thorma János Múzeum bővítése a Bay-gyűjtemény 

elhelyezése érdekében” címmel, legfeljebb 350 millió forint tervezett projektösszeggel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni a 

Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.-vel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Felhatalmazás a Csetényi park és környéke turisztikai célú fejlesztésére 

irányuló pályázat benyújtására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Mint dr. Bognárné Nagy Éva képviselő asszony napirend előtti felszólalásában elhangzott, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a közelmúltban belépett abba a jeles körbe, amelyek 

gyógyhellyel rendelkeznek. Ez a határozat, amit az önkormányzat megkapott, adott lehetőséget 

arra, hogy ezen a GINOP kódszámú pályázaton önkormányzatuk elinduljon. A pályázati 

kiírásának a címe:gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése. Szeretné most eloszlatni az 

esetleg felvetődött kérdéseket. Ez nem strandfejlesztésről szól, hiszen az európai uniós 

ciklusban uniós forrásokat jelenleg úgy tudják, hogy nem lehet fürdőfejlesztésre fordítani. A 

jelenlegi pályázati kiírás célja az, hogy a már meglévő gyógyhellyel rendelkező települések a 

gyógyhelyek környezetét tudják fejleszteni. Nem kimondottan a strand és fürdő területén belül 

történhetnek ebből fejlesztések, hanem a pályázat célja az, hogy a fürdő környezetet próbálják 

olyan szinten rendezni, fejleszteni, ami a fürdővendégek kényelmét, illetve az itt tartózkodását 

szolgálja, meghosszabbítja, esetleg újabb vendégéjszakákat jelent a településen.  

A Csetényi park a fő akcióterülete ennek a projektnek. Az elmúlt évtizedekben számtalan 

elképzelés és próbálkozás volt arra, hogy a Csetényi parkot valahogyan fejlesszék. Az elmúlt 

években a Városgazda Zrt. bevonásával történtek olyan tisztítási, takarítási munkák, 
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amelyekkel most is látható, hogy kulturáltabbá vált a Csetényi park. Ez a pályázat lehetőséget 

ad arra, hogy nem is egy, hanem két nagyságrendet lépjenek a Csetényi park fejlesztését 

illetően.  

Turisztikai szakértők, tájépítészek és építészek bevonásával folyik egy olyan tervezési munka, 

ami tulajdonképpen ennek a projektnek a tervezési projektjét takarja. Nem szeretne 

különösebben a részleteibe belemenni azért, mert nem akar hiú reményeket kelteni. Annyit lehet 

tudni, hogy egy olyan élményparkot hoznának létre, vagy olyan turisztikai attrakciót, ahol mind 

a helyi lakosság kellemesen el tud tölteni családilag egy teljes napot, illetve ha turisták jönnek a 

városba, akkor ha fürdővendégként érkeznek, akkor a fürdés előtt, vagy után találjanak még 

plusz élményeket, illetve olyan beruházásokat szeretnének itt megvalósítani, amelyek 

önmagukban is vonzó turisztikai célponttá teszik településüket. Ezáltal talán elérhetik azt is, 

hogy ehhez kapcsolódóan talán a fürdő látogatottsága is emelkedik.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ismét majd egy hozzászólása is lesz. Jól értelmezik, hogy klasszikus értelemben vett, amiről már 

mindenki álmodik, vágyik Kiskunhalason, strandfejlesztés, tehát medence, pancsolási lehetőség 

nem lesz ebben a ciklusban? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ebben az uniós fejlesztési ciklusban medencetér, vagy hozzá kapcsolódó fogadóépület 

fejlesztésére az Európai Unió a pillanatnyi álláspontja szerint nem ad támogatást. Ez így 

kimondható. Ha fejleszteni akarnak a strandon, ott saját erős, vagy hazai forrásos 

támogatásból tudnak előrelépni. Ez a válasz rá.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Rövid lesz ez a három perc. Mielőtt eltemetnék az összes fürdőfejlesztési álmukat, akkor azt 

gondolja, hogy néhány dolgot nagyon fontos letisztázni. Ő legyen az utolsó, aki az Európai 

Uniót kívánja védeni ebben a teremben. Azt mindannyian tudják, hogy Magyarországon a 

klasszikus fürdőfejlesztési pályázatok az első Orbán kormány óta, az első Széchenyi tervtől 

folyamatosan zajlottak. Turisztikai szakemberek azt mondják, hogy a mostani fürdőkapacitás 

kielégíti az idelátogatók igényeit. Nyilvánvaló, hogy fejleszteni célszerű folyamatosan, azonban 

ha az Európai Uniós oldaláról közelítenek, jogosan mondják azt, hogy amit fürdőfejlesztésre 

kell egy adott országban szánni, azt ők megtették. Ettől függetlenül az ő tudomása az, hogy a 

kormány folyamatosan harcol, hogy ezekhez lehessen támogatást szerezni, ugyanúgy, ahogy a 

szálláshely kapacitás bővítéshez. Éppen emiatt nem menne bele, ma már egyszer talán túl 

érzékeny is volt ebben az ügyben. Amikor lehetett fürdőt fejleszteni, Kiskunhalas nem fejlesztett. 

Most, amikor ezt nem támogatják, ekkor kell majd fürdőt fejleszteni. Abszolút nem ijed meg 

ettől a feladattól, vagy ők nem ijednek meg ettől a feladattól. Annyi fog történni, hogy azokon a 

településeken, ahol már korábban létezett gyógyhely, ott rendbe rakják a környezetet. Nekik a 

környezetet a fürdővel párhuzamosan kell rendbe rakni. Ez a gombnak és a kabátnak tipikus 

esete. Az sem titok, hogy már a fürdőfejlesztés irányába is tettek már lépéseket. Vizsgálnak 

különböző megoldási javaslatokat, hogy lehet szétválasztani egymástól a gyógyászati 

tevékenységet, például az úszósportágat, vagy az egyéb élményszolgáltatásokat. Ezzel napi 
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szinten foglalkoznak. Ez a pályázat megköti őket abból a szempontból, hogy itt a gyógyhelyet és 

annak környezetét lehet, illetve kell is fejleszteni, ha van lehetőség. Emiatt gondolták azt, hogy 

a városközponttól a Csetényi parkig alakítsanak ki egy olyan turisztikai attrakciót, tengelyt, 

amely egyértelműen mutatja azt, hogy Kiskunhalas szeretne a turisztikában részt venni. 

Kiskunhalas felkerüljön valójában a turisztikai térképre, s a fürdőfejlesztésért ezzel 

párhuzamosan mindent meg fognak tenni. Azt szokta erre mondani, hogy ez a kiskunhalasi 

ősbűn kategória. Amikor tálcával hordták a fürdőfejlesztési pályázatokat, akkor sajnos ez a 

város ezekből kimaradt.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Ha a Csetényi parkra gondol, évek óta, vagy már évtizedek óta is ebben a városban mindenki 

úgy beszélt, mint problémáról. Sajnos az önkormányzatok számára is problémát jelentett. Most 

érkezett el az az idő, ez az önkormányzat az, amely nem problémaként tekint a Csetényi parkra, 

hanem egy óriási lehetőségként. Ez a nagy különbség, amire Alpolgármester úr is hivatkozott, 

hogy rettenetes hozzáállás volt Kiskunhalason, pályázatok sora maradt ki. Most erre nyílt 

lehetőség. Természetesen meg kell ragadni. Nagyon örül ennek a lehetőségnek, amely most 

megnyílt előttük. Járjanak ezen az úton. Nagyon komoly tervek, elgondolások vannak ebben az 

ügyben. Gyakorlatilag a kivitelezésre vár már ez az ügy. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Természetesen a Csetényi park fejlesztésének, bővítésének, illetve az egész strand 

környezetfejlesztésének is örülnek és támogatják, jó dolog, szükség van rá. Vallják meg 

őszintén, hogy az elmúlt hónapokban, vagy nyugodtan lehet rá mondani, hogy a választási 

kampánnyal együtt években, ez minden alkalommal a médiában, kampányban úgy hangzott el, 

hogy srandfejlesztés. Az emberek közül mindenki azt asszociálta, hogy pancsi lesz, medence, 

ugyrabugra lesz a víz, boldogság, gyógyvíz. Mindenkinek ez jött le. Ehhez képest ezt az emberek 

számára egyrészt csalódás lesz, hogyha kiderül, hogy nem így van. Ma már elhangzott 

többször, még Alpolgármester úr is mondta, hogy ez az ellenzék dolga, hogy kritizáljon és a 

többséget szembesítse a választási ígéreteikkel. Neki az a szomorú kötelessége, aminek 

kénytelen eleget tenni, hogy emlékeztesse őket arra, mind Bányai Gábor az országgyűlési 

kampányban, mind a jobboldal az önkormányzati kampányban erőteljesen kampányoltak a 

stranddal. Főleg, amikor már Bányai úr országgyűlési képviselő volt, azért kell Kiskunhalason 

most a Fideszre szavazni, mert végre így lehet strandjuk, hiszen Bányai Gábor megígérte. 

Bányai Gábor az önkormányzati választások előtt tiszteletét is tette ebben a teremben, s beszélt 

nekik arról, hogy nekik lehet strandjuk. Szerinte akkor már tudható volt, hogy valószínűleg nem 

lesz erre ilyen formában EU-s támogatás. Az emberek is beszélték. Nagyon sok embert hallott, 

aki kimondta kerekperec, hogy szívesen szavazna rájuk, de azért szavaznak a Fideszre, mert így 

lesz strandja Kiskunhalasnak. Egy picit erre rá is játszottak a kampányban, hogy az emberekkel 

elhitessék azt, Bányai Gábor az országgyűlési képviselő, a Fidesz van kormányon, ha a 

jobboldal van a városban, akkor lesz strand. Ehhez képest gondolja azt, hogy ez csalódás az 

emberek számára. Valahol azt gondolja, hogy erre a városvezető többségnek, valamilyen 

magyarázatot adni muszáj.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gyorsan tud erre választ is adni. Valóban, az csalódás mindannyiuk számára, hogy nincsenek 

olyan pályázatok. Ahogy már elhangzott, ezek mellett a pályázatok mellett már elment a város, 

amivel lehetett volna valódi strandfejlesztést végrehajtani. Abból főznek, ami van. Milyük van? 
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Elkezdik a turisztikát fejleszteni, elkezdenek bevételeket generálni, s amikor ezek lesznek, akkor 

abból fejlesztenek strandot. Szerinte ezek normális, egymásra épülő tevékenységek, s ez egy 

olyan fejlesztés, aminek meg lesz az alapja, s nem egy olyan, ahol vad álmok mentén 

kialakítanak egy olyan wellnessközpontot, amibe a kutya se jár és viszik a terhét ennek a 

dolognak. Nagyon sok olyan önkormányzatról lehet hallani, akik beleugrottak a 

fürdőfejlesztésbe, gondolván arra, hogy mekkora kitűnő lehetőség lesz a kiugrásra. Egy nem jól 

végiggondolt projekttel eljutottak abba az állapotba, hogy fenntarthatatlanná tette a 

fürdőjüket, a költségvetésüket, mindenüket és romokban hever az egész. Ezzel szemben a 

mostani út, amelyen ők járnak, azt gondolja, hogy egy sokkal hitelesebb, sokkal jobban 

végrehajtható, hogy apró lépésekben előremozdulva elkezdenek turizmust fejleszteni, elkezdik 

fejleszteni a fürdőt, ha nem európai uniós forrásból, akkor megpróbálnak hazai forrásokat 

szerezni hozzá, illetve saját erőből megteszik, amit megtudnak mellé. Ha turizmus be tud 

indulni a városban, akkor biztos benne, hogy ez a gazdasági potenciál alapot tud teremteni 

arra, hogy a fürdőt is fejlesszék.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Ő is szeretné kifejezni, hogy nagyon örül ennek a pályázatnak. A Csetényi park fejlesztéssel 

kapcsolatban most már egész másképp vizionálja a lehetőségeket. Ugyanakkor azt is meg lehet 

érteni, hogy a legtöbb embernek, ha a Csetényi park szóba kerül, automatikusan a strand jut 

eszébe. Szerinte nagyon jó mindkét irány, s azt gondolja, hogy nem kell lemondani a 

strandfejlesztésről sem, hiszen mindkettejük választási ígéretében benne van. Még szeretné 

látni ebben a ciklusban, hogy a strandjukat is tudják korszerűsíteni és bővíteni.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Engedjék meg, hogy egyszerű hasonlattal éljen. Szegény ember vízzel főz. A helyzet a következő. 

Ahogy a Farkas alpolgármester úr is elmondta, az elmúlt tíz évben szinte minden évben voltak 

strandfejlesztéses pályázatok, amelyeket a város nem vett igénybe. Nem akar visszamutogatni, 

de sok-sok lehetőséggel, amikor baloldali vezetése volt és többségben volt önkormányzat volt, 

nem foglalkoztak. Nem foglalkoztak a pályázati lehetőségekkel és nem voltak hajlandóak szóba 

állni még a saját kormányukkal sem. Váradi képviselő úr megemlítette Bányai országgyűlési 

képviselő urat. Azt azért lássák be, nem kell, hogy elismerje, de saját magában bólintson egy 

nagyot, sokat köszönhetnek a térségben Bányai képviselő úrnak, akár Kiskunhalas is és akár az 

elmúlt ciklusban is. Azt tegyék hozzá, hogy az elmúlt ciklusban is akár a városközpont 

rehabilitációjától kezdve, a Jókai utcai szeméttelep felszámolásán keresztül és még sorolhatná 

azokat a fejlesztéseket, projekteket, az mind Bányai Gábor segítségével jöttek ide. Ugyanúgy 

ezek a TOP-os fejlesztések is. Hiába integet, hogy nem, de így van. Nem kell elismerni, ez így 

van. A mostani 2014-2020.közötti fejlesztések, amelyek idejönnek, higgye el, hogy egy csomót 

lobbizott amiatt, hogy ide milliárdok jöjjenek és jönni is fognak. Amikor Bányai Gábor 

képviselőt próbálja rossz színben feltüntetni a város előtt, hogy nem végzi a dolgát. Ne 

haragudjon, de a baloldal nem végezte a dolgát. Ha stranddal komolyan foglalkoztak volna, 

akkor nem itt lenne. Mivel most ilyen pályázatok vannak, természetesen ebből kell most 

gazdálkodniuk. Ha a Csetényi parkot bírják megcsinálni, akkor megcsinálják azt. Ahogy 

Polgármester úr is mondta, egy teljesen másik vonalat visznek. Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy strand fejlesztését innentől kezdve nem fogják napirenden tartani. Dehogyis nem. 

Ahogy lesz rá lehetőségük, pénzeszközük és forrásuk, akkor természetesen fejlesztik azt is.  
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Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Váradi képviselőtársa figyelmét szeretné felhívni, hogy ne Bányai Gábor úron kérje számon a 

lehetetlent, hanem sirassa az elvesztegetett lehetőségeket, amelyek mellett elment ez a város és 

kérje számon Tóth Zoltán volt polgármesteren, vagy dr. Várnai Lászlón, bár rajta isten 

nyugosztalja, nem lehet.  

Ők megtesznek mindent a képviselő úrral, illetve az ő segítségével és a városvezetéssel is azon 

vannak, hogy a lehetetlennel szemben keresik a megoldásokat. A baloldal pedig állandóan 

negatívumokkal akarja szembeállítani, rossz színben feltüntetni azokat az embereket, akik 

tényleg szeretnének és akarnak is tenni ennek a városnak az érdekében valamit.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Úgy látszik érzékeny ponton sikerült eltalálni a Fideszt. Pedig csak annyit mondott, hogy mint 

ellenzék kénytelen megtenni és szembesíti őket az ígéreteikkel. Nem kritizálja Bányai Gábor 

urat, egyszerűen tényeket állít, hogy itt volt és ezt megígérte. Megígérte a kampányban, a 

kiadványaiban, megígérte a jobboldal is.Ez tény, ezen kár vitatkozni. 

Alpolgármester úr azt mondja, hogy Bányai Gábornak mennyi mindent köszönhetnek. Neki 

csak egy valakivel van összehasonlítási alapja. Őt úgy hívják, hogy dr. Szabó Erika. Ő is a 

jobboldal képviselője volt. Nem tudja, hogy emlékeznek-e még a hölgyre. Ahhoz képest Bányai 

Gábor egy úriember, mert legalább idejön Kiskunhalasra. Az előző képviselőjük 12 évig a lábát 

nem tette be ide.  

Másik dolog. Alpolgármester úrnak szeretné mondani, hogy ő csak 14 hónapja ül itt, de ő már 

itt ült az előző és az azt megelőző ciklusban is. Nagyon el van tévedve Alpolgármester úr, mert a 

Jókai úti szeméttelepet, vagy a városrehabilitációt, tisztán emlékszik rá, hogy még dr. Várnai 

László idejében kezdték előkészíteni, adták be a pályázatot, Gyovai István polgármester úr 

idejében nyerték meg és a kivitelezésnél a jobboldal ciklusára gyakorlatilag már csak a 

szalagátvágás esett. Tisztán emlékszik rá, hogy annak idején dr. Várnai László polgármester úr 

készítette elő ezt a pályázatot. Azt gondolja, hogy nem Bányai Gáborral kezdődött, s ez nem 

kritika, csak el kellene ismerni, hogy nem vele kezdődött a történelem.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Mégegyszer mondja, hogy ennek a ciklusnak még messze nincs vége. A ciklus végén lehet arról 

beszélni, hogy történt-e fürdőfejlesztés Kiskunhalason, vagy nem, hogyan és mint rakták rendbe 

a fürdő környezetét, vagy nem. Gondolkodott, hogy Szűcs alpolgármester kollégájával majd 

beszélget az ülés után, hogy az ellenzék miért és hogyan reagál, mert látja, hogy alpolgármester 

társának ez rosszabbul esik, pedig csak egy egyszerű folyamat. Az neki is megütötte a fülét, 

hogy a kiskunhalasiaknak ez már most csalódás. Még a pályázatot be sem adták, de már 

csalódás. Képviselő úr azt szeretné, ha csalódás lenne, mert az őket igazolná, s egyszerűbben 

lehetne őket támadni, mint ellenzék. Ez is az ellenzék dolga. Azt kéri Képviselő úrtól, hogy az 

emberek csalódottak legyenek, s ne remélje azt, hogy nem fogják a fürdőt fejleszteni, csak azért, 

hogy az emberek csalódottak legyenek. Nekik nem az az érdekük, hogy az emberek csalódottak 

legyenek.  

Egyébként, ha a most tárgyalt pályázat keretében a parkolókat rendbe tudják tenni, s nagyon 

bízik benne, hogy sikeresen szerepelnek ezeken a pályázatokon, akkor azt gondolja, hogy ez a 

fürdőfejlesztésnek szerves része. Fürdő nem igazán létezik normális parkoló nélkül. Ez a 

mostani nagyon el van hanyagolva. Azt kérné, hogy 2018-ban és 2019-ben kérjék majd őket 

számon. Azt is ki meri jelenteni, hogy fürdőfejlesztés ügyben a rendszerváltás utáni első három 

polgármesternek, függetlenül attól, hogy köztük vannak, vagy nem, azért szerinte ki lehet 
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mondani, hogy voltak hibái. Hogy elmaradt eddig mindig a fürdőfejlesztés, ebben az adott 

polgármesternek volt felelőssége. Azt mondja, azt mindig ki kell emelni, hogy akkor voltak 

fürdőfejlesztési pályázatok, most nincsenek. Ennek ellenére azt mondja, hogy mindent meg 

fognak tenni, s el fognak tudni számolni azzal, mit tesznek meg azért, hogy fürdőt fejlesszenek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Összegezve a kérdéskört, ez igenis egy jó 

lehetőség a város számára, hiszen ahogy elhangzott keresztül, a Semmelweis téren át, a 

Csetényi parkig egy komoly fejlesztés valósítana meg a városban. Szerinte most nem azon kell 

siránkozniuk, hogy az Európai Unió milyen támogatásokat nyújt és milyet nem. Ezen fognak 

dolgozni, hogy ezeken a területeken kívül egyéb területeket is bevonhassanak a fejlesztésbe. 

Nagyon bízik abban, hogy ezen pályázat megvalósulásával is komoly gazdasági erő fog tudni 

megvalósulni a városban, ami azt eredményezheti, hogy további fejlesztéseket tudnak akár 

önerőből is megvalósítani.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: (Ügyrendi) 

 

Polgármester úr jelezte az ülés elején, hogy a megemlékezés idejére felfüggeszti az ülést. Ez 

lassan aktuális.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az a kérdés, hogy tíz perc alatt be tudják-e fejezni, mert körülbelül ennyi van hátra hét 

napirenddel, illetve hogy mindenki visszajön-e, mert ha határozatképtelenek lesznek a 

visszaérkezés pillanatában, akkor nem oldották meg a helyzetet.  

Egy mínusz, kettő mínusz. Szerinte kérjék azt a rendezvény szervezőitől, hogy pár percet 

várjanak, az egy kitűnő megoldás lehetne, hiszen ezt egy pár perc alatt le tudják zárni. Vannak 

még nyilván olyan kérdések, amelyen lehet vita, de szerinte közel ott tudnak lenni. Nekifutnak és 

megpróbálják befejezni időben és ott lenni. 

A Csetényi parkkal kapcsolatos pályázat benyújtásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 531   Száma: 16.02.25/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 
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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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

531   Száma: 2016.02.25/26/0/A/KT 

 

 

61/2016. Kth. 

Felhatalmazás a Csetényi park és környéke turisztikai célú fejlesztésére irányuló pályázat 

benyújtására 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a GINOP - 7.1.3 - 2015 

kódszámú pályázati felhívás szerint „A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex 

turisztikai fejlesztése” címmel, legfeljebb 900 millió forint tervezett projektösszeggel. A A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

27 

 



124 
 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 6044 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:  

 

Ő sem szeretné a testület idejét húzni, gyakorlatilag a Majsai úti, jelenleg a Zrt. által használt 

ingatlan melletti telephely megvásárlásáról szól az előterjesztés. Nem az önkormányzat lenne 

az ingatlan vevője, hanem a Városgazda Zrt. Az előterjesztés a Zrt. számára ad egy erre 

vonatkozó felhatalmazást, hogy a saját bevételei terhére ezt az ingatlant megvásárolhassa.  

Ha valaki járt már ezen a telephelyen, akkor láthatja, hogy a fejlesztés irányába ez az egyetlen 

ingatlan, ezért vetődött fel ennek a megvásárlása.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a vásárlás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 532   Száma: 16.02.25/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

532   Száma: 2016.02.25/27/0/A/KT 

 

 

62/2016. Kth. 

A 6044 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi Városgazda 

Zrt.-t, hogy saját bevételei terhére megvásárolja a Kiskunhalas, 6044 hrsz alatti ingatlant a 

Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt.-től (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21.) maximum 50 millió 

Ft vételáráért, a vételár 3 év alatt történő megfizetésével.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Városháza épületében üzlethelyiségek bérleti szerződésének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződések módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 533   Száma: 16.02.25/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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533   Száma: 2016.02.25/28/0/A/KT 

 

63/2016. Kth. 

A Városháza épületében üzlethelyiségek bérleti szerződésének módosítása  

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bethlen Gábor tér 7/F és 7/G jelű 

üzlethelyiségek hasznosításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t azzal, hogy az 

ingatlanrészek éves csökkenésének visszapótlásáról a Halasi Városgazda Zrt.-nek kell 

gondoskodnia. A 2015. április 1-jén az Önkormányzat és a Cinema Szeged Kft. (6729 Szeged, 

Gyálai út 48.) által a fenti üzlethelyiségek tekintetében létrejött szerződésekben foglalt 

feltételeket a Halasi Városgazda Zrt. változatlan formában és tartalommal biztosítja a bérlő 

részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Halasi Városgazda Zrt.-vel 

kötendő hasznosítási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1.fsz. 15. 

Cinema Szeged Kft. 6729 Szeged, Gyálai út 48. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Közterületi telekalakítás (Téglagyári út, Vass Lajos utca) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a közterület alakítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 534   Száma: 16.02.25/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #33; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

534   Száma: 2016.02.25/29/0/A/KT 

 

 

64/2016. Kth. 

Közterületi telekalakítás (Téglagyári út, Vass Lajos utca) 

 

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

Téglagyári út és a Vass Lajos utca elnevezésű közterületek határait a valós használatnak 

megfelelően módosíttassa, egyben felhatalmazza a telekalakítási eljárás lefolytatásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

Kőrösi Dezső építéshatósági csoportvezető  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető (vagyonkataszter) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 74/2014. Kth. határozat hatályon kívül helyezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

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 

 

#: 535   Száma: 16.02.25/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #34; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

535   Száma: 2016.02.25/30/0/A/KT 

 

 

65/2016. Kth. 

A 74/2014. Kth. határozat hatályon kívül helyezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 74/2014. 

Kth. számú határozatát. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt. , Bem u. 1. Fsz. 15. 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Bethlen Gábor téren építési hely kijelölése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Annyit tud ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az előterjesztés pusztán arra vonatkozik, hogy a 

Matéza Étterem előtt, azon a közterületi részen, ahol jelenleg térburkolási munkák folynak, ott 

egy vendéglátóterasz alakulhasson ki.  

A határozati javaslatban szerepel, hogy ez nem egyenértékű az építési engedéllyel. A beruházót 

ez a határozat nem mentesíti az engedélyezési eljárás lefolytatása alól. Annyit tud még 

elmondani, hogy az engedélyes terv még tudomása szerint nem készült el. Jelezte a beruházó 

felé, hogy amennyiben engedélyes tervek rendelkezésre állnak, akkor ezzel kapcsolatban legyen 

módjuk konzultálni.  

Ennyit tud jelenleg előzetesen elmondani, mivel az engedélyezési terveket még ő maga sem 

látta, ezért nem tud arról nyilatkozni, hogy szép lesz-e, vagy nem. Az biztos, hogy törekedni 

fognak arra, hogy a lehetőségek szerint mindenki megelégedésére szolgáljon.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Igyekszik akkor ő is gyors lenni. A helyi építési szabályzatuk rendelkezik a közterületen 

építendő, illetve újabb átalakításokról. A következőt írja elő, hogy itt környezetátalakítási tervet 

kell készíteni. Készült-e ilyen környezetátalakítási terv? Véleményezte-e a városi tervtanács és 

a városi főkertész? Ezt is előírja a rendeletük, illetve kiegészített-e a főépítész saját szakmai 

véleményével a közterület környezetátalakítási tervet. Ezek mind passzusok a helyi építési 

szabályzatukból, ugyanis enélkül a mai döntést nem hozhatnák meg.  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi egy dokumentum, ami részben választ ad azokra a 

kérdésekre, hogy milyen telepítéssel készülne ez az épület. A főkertészi vélemény abban az 

esetben releváns, ha zöldterületet érint. Mivel maga az épület egy leburkolt területre kerül rá, 

emiatt a főkertész ilyen irányú véleménye álláspontja szerint nem releváns. Akkor érdekes ez, 

ha bármiféle növényzet átalakítással, zöldfelület csökkenéssel, vagy növekedéssel jár. A 

beadványban szereplő építési munka nem hoz magával ilyen tevékenységeket. Az tudni kell, 

hogy a jelenleg zajló térburkolási munka nem a tárgyi beruházás előkészítése. Ez egyébként egy 

olyan engedély nélkül megvalósítható térburkolás, ami, ha épület nem épül rá, akkor egy 

vendéglátó teraszként mobil eszközökkel felszerelhető. A most folyó munka, bár úgy tűnik, hogy 

ennek az előkészítése, jogszerűségét tekintve engedély nélkül végezhető. Ráadásul az 

önkormányzat beruházásában végzett térburkolási munka. 

A főépítész véleményre talán egy mondatban utalt az előterjesztésben, nem külön 

dokumentumként került mellécsatolásra. Igyekezett abban a tekintetben óvatosan fogalmazni, 
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mivel még engedélyezési tervet nem látott, leginkább csak annak birtokában lehet nyilatkozni, 

ezért ezt különösen nem tudta értelemszerűen kirészletezni. Utalt az előterjesztés indoklásának 

egy bekezdésében, hogy a jelenleg rendelkezésre információi szerint milyen véleményt tud erről 

alkotni. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ezt érti Főépítész úr, csak az probléma, hogy ettől függetlenül ő határozatuk törvényt sért. 

Csodálkozik, hogy Jegyző asszony, mint törvényességi észrevételező ezt nem jelezte, ugyanis a 

határozati javaslatuk építési helyet jelöl ki. A törvény értelmében építési hely kijelölésére csak 

rendezési terv módosítással van lehetőség, ami egy rendeletnek minősül.  

Ezt írja elő a helyi építési szabályzatuk, itt van neki kimásolva. Abban ez a 35.§, egész pontosan 

úgy, hogy „épület elhelyezésére szolgáló közterületi építési helyeken kívül újabbakat közterület 

környezetátalakítási terv alapján lehet kijelölni, a közterület környezetátalakítási terv tartalmát 

és készítésének szabályait az (5) és (6) bekezdés tartalmazza.” Innen tette fel a kérdéseket, hogy 

ezek megtörténtek-e. Meggyőződésük, hogy ez így nem szabályos.  

A következő módosító javaslattal szeretne élni. Ami nagyon fontos, hogy a szándék nemes, a 

szándékkal egyetértenek, jó hogyha ez elkészül, az építtető szándékával teljesen rendben van 

minden, ők az eljárást kifogásolják. Ez így véleményük szerint nincsen rendben. Kockáztatják 

azt, hogy adott esetben az ő hibájukból bontás, vagy büntetés súlytaná nem a várost, hanem a 

vállalkozót. Ezért a következőt javasolja:  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Matéza Étterem előtti 

közterületen lévő régi pavilon helyett új építését. Ez kimondhatják nyugodtan határozatban. 

Kérik az építtetőt, hogy a közterületi építési helyi kijelöléséhez nyújtsa be közterület átalakítási 

tervét, amit a testület a következő ülésen tárgyal. Ez javasolná. 

Ebben a formában nem tudják támogatni a javaslatot, de nem magával a céllal nem értenek 

egyet. Mégegyszer hangsúlyozza, hogy az eljárással van problémájuk. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ezt a módosító javaslatot, ahogy fel lett olvasva, 

elfogadják. Ezzel együtt kérdezi a képviselő-testülettől, hogy a határozati javaslattal egyetért-e. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 536   Száma: 16.02.25/31/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #35; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

536   Száma: 2016.02.25/31/0/A/KT 

 

66/2016. Kth. 

A Bethlen Gábor téren építési hely kijelölése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bethlen Gábor tér Matéza 

Étterem előtti közterületen lévő pavilon helyett új építését. Kéri az építtetőt, hogy a közterületi 

építési hely kijelöléséhez nyújtsa be közterület-környezetalakítási tervét, amelyet a testület a 

következő ülésen tárgyal.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Törőcsik Dávid rendészeti csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

32 

 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Üzemeltetési szerződés kötése a Kiskunhalas város közterületén elhelyezett 

föld alatti PET palack gyűjtőszerkezetekre 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A testület döntése nyomán került elhelyezésre a város négy pontján az előterjesztésben szereplő 

PET palack gyűjtő berendezés. A járókelők láthatták ezeket, két oszlopként jelennek meg a 

város egyes közterületein. Ennek van egy föld alatti része, ami a belehelyezett és összepréselt 

PET palackokat gyűjti. Jelenleg nincs az megoldva, hogy az oda behullott PET palackokat, 

mint hasznosítható nyersanyagokat ki gyűjtse össze. Mivel az összegyűjtés munkával jár, ennek 

van költsége. A jelenlegi üzemeltetési szerződés arról szól, hogy a szolgáltató, akinek az 

üzemeltetési szerződés tervezete a testület előtt van, ő végezné el ezt a munkát, s annak fejébe az 

ebből származó bevétel is őt illetné. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 537   Száma: 16.02.25/32/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 17:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #36; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

537   Száma: 2016.02.25/32/0/A/KT 

 

 

67/2016. Kth. 

Üzemeltetési szerződés kötése a Kiskunhalas város közterületén elhelyezett föld alatti PET 

palack gyűjtőszerkezetekre 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete üzemeltetési szerződést köt a 

Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a föld alatti PET palack 

gyűjtőszerkezeteket üzemeltetésére az I. sz. mellékletben lévő Üzemeltetési Szerződés tervezete 

alapján, továbbá Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp 

Róbert polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. , Alsószállás puszta 0995/12 

 

 

Határidő: azonnal 

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

33 

 

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 538   Száma: 16.02.25/33/0/A/KT 

Ideje: 2016 február 25 18:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #37; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Tapodi Attila Igen SHT 



137 
 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

538   Száma: 2016.02.25/33/0/A/KT 

 

 

 

68/2016. 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 február havi beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Más napirend nem lévén a megköszöni a jelenlévők hatékony részvételét és a képviselő-testületi 

ülést befejezettnek nyilvánítja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)     (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

  polgármester           jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:dr. Bognárné Nagy Éva :)    (:Váradi Krisztián:) 


