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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4.Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hevesiné Vincze Éva 1 FIDESZ-KDNP 

7.Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12.  

13. Váradi Krisztián 1  SHT 

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs  SHT 

 

 (14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Tapodi Attila 1  SHT 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

Szűcs Csaba alpolgármester 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző 

Dr. Lengyel Linda aljegyző 

Csernák Lajos  pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési 

osztályvezető  
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Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli 

csoportvezető 

Baics Tamás  környezetvédelmi ügyintéző 

László Mária  belső ellenőr 

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

ügyvezetője 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója, Halas-T Kft. 

ügyvezetője 

Szőke Sándor Városért Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke 

Barnáné Szabó Mikor Márta pályázó 

Miskei Beáta pályázó 

Garas Edit Városi Bölcsőde vezetője 

Weiszhaupt János Halasi Busz Kft. szakmai vezetője 

Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes, mb.kapitányságvezető 

Szécsiné Rédei Éva      Csipkeház igazgató 

Nagy István Ernő Kiskunhalas Város Sportjáért 

Közalapítvány kuratóriumi tagja 

Szőke Sándor Városért Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke 

Durgó Tamás százados 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Tapodi Attila képviselő jelezte, hogy nem tud részt 

venni a mai ülésükön.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Vincze Attila és Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselőket, akik 

elfogadták ezt a tisztséget a mai napra.  

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

1.)NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Kuris István László képviselő: 

 

Lassan mintegy 600 nap, a ciklus egyharmada telik el, így ideillő lehetne néhány gondolat 

erejéig visszatekinteni mindarra, ami 2014. ősze óta megvalósult a városban.  

Sikeres és előremutató változásokat értek el sok téren. Sorolhatná: adópolitika, hivatali 

környezet, önkormányzatiság, közlekedés fejlesztés, útfelújítás, gyalogátkelőhely kialakítás, 

buszmegálló felújítás, kerékpáros kétirányú közlekedés ügye, új parkolási rendszer, vagy éppen 

a tanyagondnoki szolgálat témáját. Ide venné a Hunyadi utcában élők örömét is. A napokban 

elkészült útfelújításkor azt mondták, hogy köszönik. Amikor azt mondta, ne neki köszönjék, 

hanem saját maguknak, hiszen ők kezdeményezték és ők vitték végig ezt az ügyet saját anyagi 
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hozzájárulásukkal, akkor azt válaszolták: de igenis megköszönik, mert mióta itt élnek, 

folyamatosan kérték a várostól, hogy legyen rendbe téve az utcájuk, de most először volt ebben 

partner és segítőkész a városvezetés. 

Amire mindezek mellett még inkább büszkék lehetnek, az nem az ő munkájuk eredménye, hanem 

a városban élők és közösségeink közelmúltbeli sikerei. Ugorjanak ki tehát a lovasparkba, ahol 

folyamatosan zajlanak az országos mellett többek között a regionális díjugratók és versenyek. 

Ha lóháton maradnak, mehetnek a Hősök ligetébe a lovasszoborhoz, ahol kulturális, közösségi 

és diplomáciai sikerű is volt a Város Napja. Ott és akkor volt először lehetőség arra, hogy 

halasiak és vendégek színes szalagokra írhatták rá, hogy személy szerint számukra miért 

kedves város Kiskunhalas és ezt feltűzhették a "Szeretem Kiskunhalast" fára. A szalagokon 

szerepelt rengeteg olyan érték, ami városukat a szalagot tűzők számára különlegessé teszi. 

Innen kerékpáron is eljuthatunk a Csetényi-parkba, ahol látványossággá váltak a vízi bivalyok, 

de hogy ne fejezzék még be az utat, tekerhetnek tovább a zöldek országos elismerést kiváltó 

munkájához is, az Erzsébet királyné tér melletti parkba. Javasolt kerékpárral hazatérni, hiszen 

Kiskunhalas és a kiskunhalasiak hat díjat hoztak el az országos kerékpárosbarát versenyben. 

Mindez azt mutatja, hogy itt a városért és annak előrehaladásáért, valamint közösségeikért 

tenni akaró, barátságos, egymást tisztelő, városukat és az ideérkező vendégeket szerető 

halasiak élnek. Ezzel a munkával, szolgálattal, az ilyen fajta szemlélettel nem csak maguknak, 

családjaiknak és közvetlen barátaiknak, hanem az egész városnak szereznek örömet és 

büszkeséget. Így válnak ők maguk is egyénenként és közösségenként a város építőivé. Minden 

ilyen közösségi építőmesternek kell, hogy segítő kezet nyújtson, partnerséget kínáljon a város. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További képviselői felszólalás nem érkezett, azonban rendkívüli hozzászólójuk van. Durgó 

Tamás százados úr a Magyar Honvédségtől itt van körükben, aki szervezte és lebonyolította a 

toborzó futást, ami a várost is érintette. Ő kért egy kis lehetőséget, hogy a képviselő-testület 

előtt szólhasson.  

 

Durgó Tamás százados: 

 

Köszöni szépen a szót. Üdvözli a város vezetését és a kedves meghívottakat. Engedjék meg, 

hogy pár szóban elmondja, hogy mi is volt ez a toborzó országfutás. 2016.április 13-án indult a 

futóstaféta, majd május 20-án érkezett Budapestre, ahol a Hadkiegészítő Parancsnokság 

kollégái 2016 km-t futottak az országban körbe. Közben 207 települést érintettek, több, mint 11 

ezren csatlakoztak hozzájuk, akik futottak is. Több, mint 50 megemlékezést hajtottak végre 

országosan, ahol a világháborús hősökre emlékeztek. Több, mint 40 városban tartottak 

nagyobb toborzórendezvényt. Ennek a rendezvénysorozatnak volt egyik fontos állomása április 

29-én Kiskunhalas. Egyébként Bács-Kiskun megye nagyon derekasan kivette a részét a futás 

szervezéséből és a részvételből, hisz legnagyobb megye lévén négy napig tartott náluk a futás, 

12 települést érintettek, 3 koszorúzást és 4 toborzórendezvényt tartottak.  

Ahogy említette, április 29-én érintették Kiskunhalast. A rendezvénynek pozitív hozadéka is van 

mindenképp, hiszen nekik főcéljuk a katonai toborzás, ami számszerű. Meg szeretné köszönni 

azt az együttműködést, amit a várostól kaptak, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságtól is amit 

kaptak. Ezt egyéb fórumon fogja majd megtenni, most kifejezetten a városnak szeretné 

megköszönni, hogy mind a területhasználat ügyében, mind az iskolák értesítésében segítették a 

munkájukat. Engedjék meg, hogy a város részére Vanyur Tibor ezredes, parancsnok úr által 

adományozott elismerést. 

Ez egy réztábla, amire az van vésve, hogy "Emlékül Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 

a Toborzó Országfutás 2016. Rendezvény helyi programjainak előkészítésében és színvonalas 
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megszervezésében nyújtott együttműködésért és támogatásért. Budapest, 2016.április 29. 

Vanyur Tibor ezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság Parancsnoka.”  

Természetesen ez az elismerés csak egy apropó a toborzó országfutással kapcsolatban. A 

várossal eddig is nagyon jó volt a kapcsolatuk, elsősorban a nyugállományú klubon keresztül. 

Bíznak benne, hogy ezután is legalább ilyen színvonalon tudják ezt a kapcsolatot ápolni. 

Nagyon sok iskolával tartanak itt kapcsolatot, toborzó előadásokat, honvédelmi alapismereti 

órákat tartanak. A volt Vári iskolával együttműködési megállapodásuk is van. Az országban 

egyedülálló módon egyszerre 39 diák jelentkezett önkéntes tartalékosnak. Többen közülük már 

túl is jutottak minden szűrőn és önkéntes tartalékos szerződés aláírása előtt vannak. 

Mégegyszer szeretné megköszönni a támogatást és az együttműködést, valamint az idejüket.  

 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja dr. Csala Mónika sajtóreferens.) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 630   Száma: 16.05.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 13:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; 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 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

630   Száma: 2016.05.26/0/0/A/KT 

 

126/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 26-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az  ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi Zárszámadásról szóló 

rendelete  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.   Kiskunhalas Város Önkormányzata fogyatékos személyek otthona 

feladatellátás átadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.   A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 

számú pályázatának átvétele-átadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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6.  Kiskunhalason tervezett térfigyelő kamera rendszer kamera helyeinek 

elfogadásáról szóló 9/2016. Kth. számú határozat módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2015-ben végzett 

tevékenységéről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A Halasi Városgazda Zrt. 2015.évi éves beszámolójának elfogadása és a 

vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2015.évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatt lévő üzlethelyiség 

bérbeadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolóinak 

és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Jelentés a 2015. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési Terve 

módosítása 

Komlósné dr. Fekete 

Anikó 

jegyző 

 

15.  Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 

Szabályzat) módosításának kiegészítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

16.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Lomb utcai óvoda beruházásának jóváhagyása  Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Egyes beruházási célú pályázatok benyújtásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Felhatalmazás leromlott városi területek rehabilitációját célzó pályázat 

benyújtására 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 

irányuló helyi akciócsoport megalakítása és annak regisztrációja 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  A Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal kötendő társberuházói szerződés 

jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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22.  Ingatlancseréről szóló 216/2013. Kth. határozat hatályon kívül helyezése  

és új határozat elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  Emlékkövek elhelyezése egyes közterületeken 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2016. évben lezárult, ill. 

folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámoló 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Kiskunhalas Települési Környezetvédelmi Programja 2014-2019.  

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi 

buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  Sós-tó vízpótló kutak üzemeltetésének szüneteltetése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29.  A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. várható jövője 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

30.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

31.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2015.évi munkájáról 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Dr. Vaslóczki Ferenc rendőr alezredes, mb. kapitányságvezető: 

 

Készült egy kis prezentációval, hogy bemutassa a kapitányság elmúlt évi tevékenységét. Azt kell 

mondaniuk, hogy a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság egy rendkívül dolgos évet tudhat maga 

mögött, mind a személyi állományt, mind az eszközrendszerüket teljes mértékben igénybevette 

az elmúlt év. Ez kétirányú kihívásként jelent meg, egyrészt a mindennapok szintjén meg kellett 

felelniük az emberek biztonság iránti igényének, a másik pedig a migráció, amiről már nagyon 

sokszor és sokat beszéltek. Egy soha nem látott kihívást jelentett a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányság életében is. Azt gondolja, hogy tisztességgel megfeleltek ennek. Az elmúlt 

évben alapvető célkitűzéseik nem voltak újszerűek. Törekedtek arra, hogy a nyomozati 

munkában eredményesek és időszerűek legyenek. Törekedtek arra, hogy a személyi állomány 

legyen elérhető, a közterületi munka során az emberek bizalommal forduljanak hozzá. 

Törekedtek arra, hogy a balesetek számát csökkentsék, a városban a közlekedés biztonságát 

megszilárdítsák. Az illegális migrációval szemben terveztek hatékonyan fellépni. Ez már 

látható az év legelején. Megjelent a közszolgálati életpálya, ami ugyancsak egy komoly 

kihívásként jelentkezett a rendőrség igazgatási állománya előtt. Ezen főbb célkitűzések mellett 

aztán persze aprópénzre kellett váltani a mindennapokban. Bűnügyi területen a lakosságot 

leginkább irritáló bűncselekményekre próbáltak fókuszálni. Ezek a vagyon elleni 

bűncselekmények, lakásbetörések, gépjármű feltörések, gépjárműlopások. Mindenképpen 

szerettek volna határozottabban fellépni a kábítószerekkel, az új pszichoaktív anyagokkal 

szemben, mert ezek jelen vannak a városban, ez tény. Azt gondolják, hogy az ittasság továbbra 

is komoly probléma a városban. Ebben a tekintetben ugyancsak egy szigorúbb fellépésre 

készültek.  

A megelőzés területén, mind a bűnmegelőzés, mind a balesetmegelőzés kapcsán rendkívül 

komoly erőfeszítések születtek az elmúlt év tekintetében.  

Nem tudja szó nélkül hagyni és nem is kívánja, azt a sok támogatást, amit kaptak a 

társszervektől, a Járási Ügyészségtől, a Járásbíróságtól, a helyi önkormányzattól, s a 

polgárőrségtől. Együttműködő partnereik nélkül az eredményeiket nem lettek volna képesek 

elérni, ez egészen bizonyos. Engedjék meg, hogy ezen a fórumon is külön köszönetet mondjon a 

polgárőrségnek, talán nincsenek jelen a képviselőik. Azt gondolják, hogy a polgárőrség a civil 

társadalomnak egy olyan megnyilvánulása, ami a rendőrséget támogatva, a közösséget 

képviselve vesz részt a közbiztonság megvalósításában. Köszönet ezért azoknak az embereknek, 

akik saját idejüket és anyagi forrásukat nem kímélve tesznek a közösség biztonságáért.  

Összefoglalva azt tudja mondani, hogy az elmúlt évben javult a kapitányság nyomozati 

eredményessége, a települések közbiztonságát megőrizték, dacára annak, amit a migráció 

hozott az elmúlt évben. Csökkent a városban a balesetek száma. Az országos és a megyei 

adatokkal szembe menve kicsit csökkent a városban az ittasan okozott balesetek száma is.  

Azt kell mondania, hogy a kapitányságuk az elmúlt évben egy kifejezetten sikeres évet tudhat 

maga mögött, amelyet a megyei rendőrfőkapitány úr értékelése is alátámaszt, amennyiben a 

kapitányság egész éves munkáját kivételesre értékelte. 

Engedjék meg, hogy néhány szóban a bűnügyi adatokról is szót ejtsen. Ebben a körben talán 

elsődlegesen fontos volna a bűncselekmények számáról beszélni. E tekintetben 100-zal 

kevesebb bűncselekmény történt a városban, mint az elmúlt évben. A bűncselekmények 

számának csökkenése mellett 5 %-kal, 71 %-osra emelkedett a bűncselekmények kapcsán a 

felderítési munka eredményessége. Azt gondolja, hogy ez egy rendkívül tisztességes eredmény.  

A közterületi bűncselekmények száma érdemben nem változott, azonban e tekintetben is egy 
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jelentős javulást tudnak maguk mögött. A bűnügyi fertőzöttsége a városnak véleménye szerint 

illeszkedik a megye egészébe. A kevésbé fertőzött megyék közé tartozik Bács-Kiskun megye és 

ilyen egyébként Kiskunhalas egésze is.  

A vagyon elleni bűncselekményekkel szeretné talán először kezdeni. A bűncselekmények 85 

%-a, amelyek a városban megvalósulnak, vagyon elleni bűncselekmények, jellemzően lopások. 

Azt kell mondani, hogy nagyon sokban járul hozzá a bűncselekmények számához, hogy 

rendkívül nagy a várost övező tanyavilág, rendkívül sok ingatlan van ebben a tanyavilágban. 

Nyilván kínálkozik az alkalom a bűnelkövetésre egyrészt. Másrészt azt sem szabad 

elhallgatniuk, hogy bizonyos esetekben a sértetti közrehatás is megfigyelhető, amennyiben a 

sértettek keveset tesznek azért, hogy a dolgaikat biztonságban tudják. Nyilván nem céljuk azt 

elérni, hogy mindig, mindenki, mindent kulcsra zárjon, de sok esetben látnak sértetti 

hanyagságot is.  

A személygépkocsikkal kapcsolatos bűnözés kapcsán elmondhatja, hogy gépjármű feltörés 

sorozat történt a városban 2015.tavaszán. E tekintetben a bűnügyi osztály munkatársai 

kifejezetten sikeresek voltak, az elkövetőket elfogták. Egy másik sorozat is történt a területükön, 

ez Jánoshalmán volt, ott is megfogták az elkövetőket. Tulajdonképpen kiemelkedő 

eredményességgel léptek fel a gépjárműbűnözés kapcsán.  

A rablások száma egyre csökken, az elmúlt évi négyről, vagyon elleni erőszakos 

bűncselekményről beszélnek. Tulajdonképpen sokban járult hozzá az eredményességhez az, 

hogy a kezdeti pillanatoktól kezdve parancsnoki közreműködéssel vannak jelen a 

bűncselekmények helyszínén, irányítva a felderítő állományt.  

A rongálások kapcsán el kell mondani, hogy nagyon sok esetben motiválatlanok ezek a 

bűncselekmények. Nincs különösebb fokozatosság a hátterükben. Jellemzően alkoholos 

állapotban valósulnak meg, csakúgy, mint a járművek sérelmére elkövetett visszaélések, jármű 

önkényes elvétele, ami jellemzően ugyancsak motiválatlan és kis értékű járművekre 

koncentrálódik. Többnyire könnyebben is birtokba vehetőek. Mindösszesen egyébként kilenc 

eset történt a városban az elmúlt évben.  

A kábítószer helyzetről néhány gondolat. Azt gondolja, azt kijelenthetik, hogy a piacon és az 

utcán forgó kábítószerek, pszichoaktív anyagok jelentős része ma már nem bioanyag, hanem 

művi úton létrehozott anyag. Mint ilyen rendkívül gyorsan létrehozható, teríthető és pont ebben 

is rejlik a veszélye, hogy rendkívül nehezen lehet azt is megállapítani, hogy egy lefoglalt anyag 

mit is tartalmaz, s az ebben lévő hatóanyag milyen hatással lesz az emberi szervezetre.  

Nagyon örülnek annak, hogy a városban létrejött a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Azt 

gondolják, hogy elsődleges fontosságú a sikeres fellépés érdekében, hogy pontosan tudják azt, 

mivel állnak szemben. Azt gondolja, a fórum dolga az, hogy csökkentse a lakosok részéről 

megjelenő keresetet. A rendőrség dolga pedig az, hogy csökkentsék a kínálatot.  

E tekintetben szeretne néhány eljárási információt megosztani a képviselő-testülettel. Az elmúlt 

évben összesen 52 esetben indult eljárás valamilyen kábítószerrel, pszichoaktív anyaggal 

kapcsolatos visszaélés, vagy ilyen anyag tartásával összefüggésében. Nem mondják, hogy ez az 

eljárási szám elegendő, azt viszont igen, hogy a jövőben is kifejezetten figyelni fognak az ilyen 

típusú cselekményekre. Elsődleges fontosságú, hogy megőrizzék a fiataljaikat a jövőnek és 

ennek egyik záloga az, hogy a kábítószerbűnözéssel szemben eredményesek tudnak lenni. 

Rátérve a rendészeti tevékenységi adatokra és a rendészeti tevékenység értékelésére, azt kell 

mondani, hogy elsődleges céljuk volt egy, a közösség számára elérhető, kulturált módon 

intézkedő, a várost sajátjának érző rendőri állomány közterületen való megjelenítése. Mind az 

óraszámok, mind a rendőri állomány létszámát tekintve az előző évek sorában voltak jelen a 

közterületeken. Azt gondolja, hogy ez azért különösen fontos eredmény a tavalyi év tükrében, 

mert a migráció jelentette bővülő feladatrendszer és kihívások nem jártak együtt a közterületen  

szolgálatot teljesítő állomány létszámának és szolgálati óráinak csökkenésével. Ez nyilván nem 

történhetett volna meg akkor, ha nem kapja a magyar rendőrség és a Kiskunhalasi 
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Rendőrkapitányság is azt a támogatást a kormányzattól, aminek révén lehetőség nyílott plusz 

szolgálati órák elrendelése mellett a rendőri állományt biztosítani. 

A közterületi tevékenységhez kapcsolódóan néhány információ. Több elfogást realizáltak, 

amelyek bűnelkövetők elfogását jelentik, mintegy 10 %-kal. Jelentősen csökkent ugyanakkor 

ezzel együtt a helyszíni bírságolások száma. Sokat tettek azért, hogy a rendőri állomány ahol 

csak lehet, vegye figyelembe a szabálysértést, vagy szabályszegést elkövető polgártársaik 

egyéni viszonyait. Ha lehetősége nyílik erre, mérlegeljen és lehetőleg figyelmeztetések 

alkalmazásával, vagy alternatív módon próbáljon meg eredményt elérni. Nyilván ott, ahol a 

jogalkotó a kezükben megkötötte és kötelező mértékű bírság kiszabását rendelte alkalmazni, 

ettől nem tudnak eltekinteni. Azonban az a tény önmagában, hogy felére csökkent a helyszíni 

bírságolások száma, s több, mint kétszeresére nőtt az alkalmazott figyelmeztetések száma, azt 

gondolja, hogy jól jellemzi azt, mi az állomány irányultsága e tekintetben. Még egy dolog, ami a 

rendészeti munkához kapcsolódik. Gyakran éri a vád a rendőrséget a tekintetben, hogy nem 

fordít kellő figyelmet a kisebb súlyú vagyon elleni cselekmények felderítése tekintetében. Ugye 

a szabálysértési értékhatárt elérő, vagy a bűncselekményi határt el nem érő cselekményekre 

gondol. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bács-Kiskun megyében és országosan is 

kiemelkedő munkát végez e tekintetben. Az összes ilyen cselekmény 40 %-ában voltak az elmúlt 

évben eredményesek. Azt gondolja, hogy ez tisztességes eredmény.  

Közlekedésbiztonságra áttérve azt kell mondania, hogy alapvetően sebességellenőrzés révén, a 

kerékpáros és gyalogos közlekedés kontrollja révén, s az ittas vezetőkkel szembeni fellépés 

útján kívántak szavatolni a városban a közlekedés biztonságát. Úgy gondolja, hogy sikerrel 

jártak. Az elmúlt évi 71-ről 56-ra csökkent a közlekedési balesetek száma a városban. Az ittasan 

okozott események száma 12-re csökkent az elmúlt évi 13-ról. Nem mondja azt, hogy ezzel 

elégedettek. Sajnos a kapitányság teljes egészét tekintve az összes baleset 20 %-át okozzák 

ittasan a járművek vezetői. Ez egy nagyon rossz arány. Az idei évben is egyik elsődleges céljuk 

ennek a tendenciának a megfordítása.  

Szabálysértési hatósági tevékenységgel kapcsolatban el kell mondania, hogy összesen az elmúlt 

évben 374 ügyet dolgozott fel az állomány. Ebből 314 esetben ittas vezetés miatt jártak el. Ez jól 

jelzi az arányokat egyébként. Hatósági tevékenység kapcsán az ügyszámok tekintetében 30 

%-kal emelkedett a tevékenységi aktivitásuk. Az el nem bírált ügyek aránya 5 % alatti, ami 

tisztességes eredmény. Az összes ügyet tekintve, ami 1400 ügy, mindösszesen 28  esetben 

kaptak kifogást az ügyfeleiktől. A 28 kifogásból 5 került bíróságra, s a bíróság valamennyi 

esetben az ő álláspontjukat hagyta jóvá. Azt gondolja, hogy ez jól jelzi az ott lévő munka 

szakmai minőségét.  

Összefoglalva azt kell mondania, hogy a kapitányság nyomozati eredményessége az elmúlt 

évben javult. A településeik biztonságát megőrizték, a lakosság szubjektív biztonságérzetét 

garantálták, a migrációval szemben eredményesen léptek fel, s a közlekedésbiztonság helyzete 

a városban stabil. A következő évre ezen eredmények mellett célul tűzték ki mind a bűnügyi 

eredményesség megtartását és ha lehet, javítását, a migráció jelentette újabb és újabb 

kihívásoknak megfelelést, időszerű megfelelést, időszerű reagálást, a balesetek számának 

csökkentését, különösen akkor, ha ez halálos eredménnyel jár. Szeretnének kicsit jobban 

fókuszálni a gyalogosan és kerékpárral közlekedőkre. Ők egy védtelen közlekedő kategória. 

Nagyon fontos lenne, hogy őket képesek legyenek elérni, hogy ki legyenek világítva, észre 

lehessen venni őket és szabálykövetően közlekedjenek. Gondolja, hogy sokat jelentene ez a 

város egésze szempontjából. Fontos céljuk, hogy együttműködésük egy kicsit elmélyüljön 

társszerveikkel, az önkormányzattal és minden hatósággal, mert azt gondolja, hogy így 

együttműködve lesznek képesek megfelelni az idei év kihívásainak is.  

Ennyit szeretett volna elmondani és köszöni megtisztelő figyelmüket. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

A 2015-ös év valóban egy váratlan kihívásokkal teli év volt. Ő is úgy érezte, hogy összességében 

sikerült a jelentkező feladatokat, problémákat kezelni és megoldaniuk együtt. Jónak ítéli meg az 

együttműködést a rendőrkapitányság és az önkormányzat között. Bízik benne, hogy ezt a 

hatékony és sikeres munkát fogják tudni folytatni a jövőben is.  

 

-----Kérdések----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Olyan kérdése lenne, amire lehet, hogy most nem fog tudni választ kapni, de akkor megkéri, 

hogy a későbbiek folyamán legyen szíves erről egy tájékoztatást adni. Tavaly tavasszal volt 

arra lehetőségük, hogy meghallgatva a kerékpárosok kérését, az egyirányú utcákban 

engedélyezték a kétirányú forgalmat számukra. Rengeteg olyan észrevétel volt akkor, hogy ez 

túlzottan bátor kezdeményezés volt az ő részükről. A rendőrségnek van-e valamilyen észrevétele 

bármelyik utcában, bármelyik téren, bármilyen formában, hogy ezen szükséges-e valahol 

változtatniuk, vagy ez egy olyan döntés volt, ami értelmes és a kerékpárosokat, autósokat is 

figyelembe vevő döntés volt. 

 

Dr. Vaslóczki Ferenc rendőr alezredes, mb. kapitányságvezető: 

 

Ha jól emlékszik, 1,5 hónappal ezelőtt Farkas Dániel alpolgármester úrral leültek és kapott 

tőle egy ugyanilyen felkérést, hogy vizsgálja felül a rendőrség, hogyan gondolkodik a 

módosításokról, a forgalmi rend változásokról. A munkatársaival végeztek egy felmérést, 

aminek az eredményét megküldték Alpolgármester úrnak. Abban tettek is néhány észrevételt 

azon utcák esetében, ahol érdemesnek látják ennek felülvizsgálatát. Ez a munkaanyag most 

nincs nála, de Alpolgármester úrnál elérhető. Ha szükséges, akkor ő is tudja prezentálni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Köszönik szépen ezt a prezentációt. Azt gondolja,hogy ebből nagyon jól kiolvasható az, hogy 

milyen eredményeket értek el. Egy kicsit nem fogalmazna ennyire finoman. Azt mondaná, hogy 

a rendőrség egy 180 fokos fordulatot vett Kapitány úr ideje alatt már most, hiszen olyan 

területeken, amelyekről beszélnek, vagy eredményről tudnak beszámolni, ezeken a területeken 

már most javulás van. Egyáltalán már odáig eljutottak, hogy beszélnek róla, sőt eredményei is 

vannak. Hallhatták, hogy csak a kábítószerrel kapcsolatosan 52 esetben indítottak eljárást.  Ez 

az elmúlt években nem volt sajnos. Beszélgethetnének más területről is. Ami neki nagyon öröm, 

hogy a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Ő is azt vallja, ha csak büntetnek folyamatosan, azzal 

nem fogják elérni azt a kívánt eredményt, amit el akarnak érni. Nemcsak a kábítószernél, 

hanem más területen is, akár az ittas területen is, akár a kerékpárosoknál. A városban nagyon 

sok rendőrt látnak, ami nagyon jó. Látják, hogy már a gyerekeket is próbálják arra terelni, 

hogy közlekedjenek, milyen szabályok vannak. Azt gondolja, hogy ez nagyon jó dolog. Ezek a 

mutatók, amelyek itt vannak, nagyon jól tükrözi Kapitány úr és az állomány munkáját. Azt 

gondolja, hogy ehhez csak gratulálni tud. Azt kívánja nekik, hogy a jövő évben, amikor a 

beszámoló készül, ennél még kedvezőbb számok legyenek, sokkal kevesebb bűncselekmény és 

szabálysértés legyen. Adja át jókívánságaikat az egész állománynak. Köszönik a Kapitány úr és 

az állomány munkáját, gratulál hozzá.  
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Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Kapitány úr válaszát, amit Kuris István László képviselő kérdésére adott, annyiban egészítené 

ki, hogy ebben a levélváltásban több más problémára is kitértek. Azért kereste meg nagyjából 

1,5 hónappal ezelőtt Kapitány urat, mert a rendőrkapitányságon kívül más civil szervezeteket, 

egyéb hatóságot is megkerestek azzal kapcsolatosan, hogy félévente, évente írják le azokat az 

észrevételeket, javaslatokat, amelyekkel ők saját hatáskörükből adódóan tudnák javítani 

Kiskunhalas akár kerékpáros, akár más jellegű közlekedését. Örömmel tudja azt elmondani, 

hogy szerinte egy hét sem telt el és itt volt Kapitány úrtól a válasz. Azt a hivatal kollégáival 

átnézték, rövid időn belül válaszoltak is és több olyan döntés született már azóta, ami az ebben 

felvetett problémákat kívánta orvosolni. Új gyalogátkelőhelyek létesítéséről hoztak döntést. A 

részletekbe nem is kíván belemenni. A képviselőtársai közül akiket ez részletesebben érdekel, 

természetesen áll a rendelkezésükre. Azért egészítette ezt csak ki, mert azt hiszi, hogy ez a gyors 

levélváltás és kapcsolatfelvétel is tükrözi azt, hogy jelen pillanatban a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányság és Kiskunhalas Város Önkormányzata között szerinte egy nagyon jó 

kapcsolat van, jó ez az együttműködés. Ehhez szeretne további jó egészséget és jó munkát 

kívánni Kapitány úrnak és a kollégáinak is.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

A külterületen élők nevében szeretné megköszönni a körzeti megbízottak munkáját, akik 

elsősorban erre fektetik a hangsúlyt. Emellett csak megerősíteni tudja a szervezetekkel és 

közösségekkel való együttműködés sikerét. Nagyon becsülendőnek tartja azt, hogy a 2016-os 

tervek mellé belevették, hogy van még hova fejlődni. Jó munkát kíván.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Nagyon köszöni a beszámolóját, nagy reményekkel hallgatta. Volt itt olyan beszámoló előttük, 

hogy Kiskunhalason nulla droggal kapcsolatos ügyről számoltak be. Akkor rá is kérdezett, 

hogy valaki nagyon jól dolgozik, vagy nagyon rosszul. Valószínűleg közelíti ez a szám a 

valóságot, bár feltehetőleg a valóság ettől is rosszabb.  

Azt szeretné kérdezni és feszegette már több soron, hogy ezekkel a designer drogokkal az a 

gond, hogy nincsenek számon tartva, nem is nagyon lehet tudni, hogy mit tartalmaz. Magyarul 

nincs jogcím, ami alapján bűncselekménynek lehetne minősíteni a terjesztésüket, a 

fogyasztásukat. Kérte és most Kapitány úrtól is kéri, hogyha így nem lehet megfogni ezt a 

dolgot, mint drog, a forgalomban lévő anyagokra annyiféle szabály vonatkozik, szabványok, 

ellenőrzések tömege. Nem lehetne erre más jogcímet találni, ami alapján mégiscsak bűn. 

Nyilvánvalóan bűncselekmény, azt tudják, csak a jog nem találja a fogást ezeken a dolgokon, 

mert kibújnak, megváltoztatják az összetevőit stb.  

Engedje meg, hogy morfondírozzon hangosan. Ez szerinte rendkívüli módon fontos dolog, hogy 

ne tudjanak kibújni emberek, akik nyilvánvaló módon gyakorlatilag direktben a másik ember 

életére törnek. Ez egy gyilkossági kísérlet szerinte. Tudnak példákat, hogy jó képességű diák 

valamilyen „kutyulmányt” beszedett és elmebeteg lett belőle. Ez nem játék. Valóban a 

következő nemzedékről van szó, nem pár gazember játékáról. Nem kisebb dologról. Nem 

létezik, ha az egyik jogcím nem áll meg, ezt elfogadja, tudomásul vette, lehetne-e találni olyan 

jogcímet, ami viszont megáll. Bizonyosan a másik ember életére törnek, bizonyosan olyan 

anyagot adnak, árusítanak, ami nincs bevizsgálva, nincs engedélye, semmiféle 

hatásmechanizmusa nincs kimutatva. A vegyi anyagoktól kezdve mindennek van engedélyezési 

eljárása. Emberek létrehoznak, „kutyulnak” anyagokat, forgalomba hozzák, s azt mondják 
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erre, hogy ez jogilag semmi. Ez őt rendkívüli módon zavarja. Nem tudja, hogy lehetne ebben 

valamit előre lépni, vagy Kapitány úr saját csatornáin tudna ebben segíteni, mert ez aggasztja 

őt.  

 

Dr. Vaslóczki Ferenc rendőr alezredes, mb. kapitányságvezető: 

 

Ha lehet, akkor reagálni erre a felvetésre. Van némi igazság abban, amit a Képviselő úr 

mondott. Hadd pontosítsa kicsit ezt a helyzetet. Alapvetően a pszichoaktív anyagok listája 

létező jogszabály, az 55/2014. EMMI rendelet tartalmazza az új pszichoaktív anyagok listáját. 

Az ilyen pszichoaktív anyagok fogyasztása csekély mennyiség szabálysértési minősítést nyert a 

jogalkotók szerint. Mindazonáltal ezek kereskedelme ugyanúgy bűncselekmény, mint a 

kábítószereké. A probléma gyökere igazából ott van, hogy ezen anyagok listája nehezen tehető 

teljessé, hiszen ahogy mondta is a beszámolóban, ezek művi úton létrehozott vegyi anyagok. 

Ezek szerkezetét -a szerves kémiában jártasok azok az emberek, akik ezeket készítik- 

borzasztóan könnyen megváltoztatják, s ezáltal ki is kerülnek a rendelet hatálya alól. Nagyon 

sok esetben azért hiúsul meg az ilyen szereket forgalmazókkal szembeni eljárás, rendőrségi 

fellépés, mert abban az időpontban az általuk tartott, vagy forgalmazott anyag nem minősül 

tiltott szernek. A rendőrség szakértői vizsgálat alapján megállapítja, hogy pontosan mi is ez az 

adott szerv, s ha olyan hatóanyagot tartalmaz, ami nem szerepel a listán, itt hiúsul meg a 

rendőri fellépés lehetősége.  

A rendőrség jogalkalmazó szerv és mint ilyen nem kell magyaráznia, hogy érdemben nem 

tudnak direktben ráhatással lenni a jogalkotási folyamatra. Javaslataik nyilván vannak. 

Alapvetően azt gondolja, hogy a jogalkotás is mindent megtesz annak érdekében, többek között 

a generikus szabályzás alkalmazásával, hogy ezt mindinkább teljessé tegye, a listát és kövesse a 

kábítószerpiaci trendeket. Sajnos azt kell mondania, hogy a 2014-es évben Magyarországon 16 

új pszichoaktív anyag jelent meg elsőként az Európai Unión belül. Tehát Magyarország 

aktívnak tekinthető ilyen szempontból. Más jogcím kapcsán jelenleg nincs ötlete. Ha lesz, akkor 

ígéri, hogy megosztja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 631   Száma: 16.05.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 14:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; 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 
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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 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

631   Száma: 2016.05.26/1/0/A/KT 

 

127/2016. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes mb.kapitányságvezető Mártírok útja 25. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni Alezredes úrnak, hogy megtisztelte őket és jó munkát kíván neki és csapatának. 

Remélik, hogy minél kevesebb lesz. A hatékonyságra, ahogy eddig is és említette, figyeljenek 

oda, s jövőre is találkoznak ugyanebben a körben. Köszönik a beszámolót.  

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi Zárszámadásáról szóló 

rendelete 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015.évi zárszámadási rendelet-tervezetében a 

következő főbb mutatókat, számokat tudná összefoglalni. Az önkormányzat bevételei teljesülési 

szempontjából azt mondhatni, hogy kiemelkedően jól teljesültek. Az előző évekhez képest az 

államháztartáson belüli támogatási bevételek 3,6 %-os csökkenést mutatnak. Ennek az oka az, 

hogy az önkormányzatok működésében történt egy olyan változás, ami a szociális jellegű 

természetbeni és pénzbeli juttatások egy részét átcsoportosították más államháztartási 

szervezetekhez. Ez egy sokkal jelentősebb csökkenést okozott volna, ugyanakkor sok más 

esetben, mint a szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, rendkívüli önkormányzati 

támogatás, illetve illegális migrációs támogatás az önkormányzatnak más egyéb jellegű 

államháztartáson belüli bevételei képződtek, s ezek kompenzálták ezt a fajta csökkenést. Fontos 

megjegyezni, hogy nyilvánvalóan nemcsak a bevétel változott, hanem a kiadás is, de azt a 

kiadási oldalnál külön jelezni fogja.  

Az önkormányzat államháztartáson belüli felhalmozási támogatásai 15,1 %-kal voltak 

kevesebbek. Ezt teljes mértékben az uniós, illetve hazai forrású pályázatos felújításokhoz, 

beruházásokhoz köthetőek. Nyilvánvalóan az ütemterveknek megfelelően a bevételek 

teljesülésre.  

Az önkormányzat közhatalmi bevételei a legkiemelkedőbbek, az előző évhez képest 8 %-os 

növekedést tudtak produkálni. Az előirányzatot jelentősen meghaladták 1.100 millió Ft-os 

előirányzattal szemben 1.296.485.000 Ft-on teljesültek. 

Az önkormányzatnak még jelentős bevételi forrása a pénzforgalom nélküli bevételei, 

finanszírozási bevételei. Ezek a tavalyi évhez képest több, mint megduplázódtak, 61,4 %-os 

emelkedést mutatnak. Külön kiemelendő, hogy még a tavalyi évben 625.242.000 Ft-on 

teljesültek, ami tartalmaz 174 millió Ft nagyságrendű hitelfelvételt, ez idei évben 

1.009.217.000 Ft teljesülést mutat. Csak 43 millió Ft-nyi hitelfelvétel volt előütemezve és 

teljesült is.  

Kiadásaikat tekintve az önkormányzat személyi és járulékkiadásainak legnagyobb részét a 

közfoglalkoztatási programok kiadásai jelentik. Ezek is ütemterv szerint teljesülnek pályázati 

elszámolás alapján. A dologi kiadások között egy minimális, 1,2 %-os megtakarítást tudtak 

elérni. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák a szociális pénzbeli és természetbeni 

támogatásokat, jelentős a csökkenés. Tavaly az előző évhez képest ebben 75,1 %-kal csökkentek 

a kiadásaik. Mint ahogy említette a bevételeknél is, ez a feladat az, ami az önkormányzattól 
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átkerült más államháztartási szervekhez, járási, kormányhivatali szintekre. Itt csak ami az 

önkormányzatnál maradt feladat, az látszódik és mutatható ki.  

Az önkormányzat egyéb támogatási jellegű kiadásai esetében 5,7 %-os az emelkedés. Itt az 

összeg 1.049.199 ezer Ft, aminek a legnagyobb részét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

működtetésére kapott állami támogatások átadása teszi ki, illetve önkormányzati hozzájárulás 

rész. Ez olyan 650 millió Ft nagyságrendű összeget jelent.  

Az önkormányzatnál a beruházások és felújítások kiadásainak nagy része szintén uniós és hazai 

támogatású pályázatokból adódó kiadások, melyeknek lezárása szinte 99 %-ban megtörtént 

2015.évben, mivel az előző pályázati ciklus zárása történt. Utófinanszírozási szállítói igény 

finanszírozása esetében előfordulhat még, hogy átcsúszik 2016.évre bizonyos kifizetés.  

Az önkormányzat felhalmozási célú államháztartáson belüli és kívüli kiadásai esetében jelentős 

a növekedés az előző évhez képest, de ez is uniós pályázati megvalósulással indokolható. Az 

ivóvízminőség-javító társulás önerő EU-s támogatását Kiskunhalas Város Önkormányzata, 

mint székhelyönkormányzat igényelhette le. Ennek az átadása történt meg ezen a soron.  

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 4 %-kal voltak kevesebbek, mint a tavalyi évben. 

Minimális jellegű megtakarítást jelent. Ezt a megtakarítást egészíti ki az, hogy az önkormányzat 

eredménykimutatásában magából a teljesítésből 59.180.000 Ft, ami kiutaltan intézményi 

finanszírozás volt. Ebből 45.463.000 Ft-ot terveznek jóváhagyni intézményeknél és 7.095.000 

Ft, ami elvonásra kerül, szintén az önkormányzat bevételeit fogja majd 2016.évben növelni. 

Az eredeti 2015.évi költségvetésben előirányzott 68.813.000 Ft kiutalatlan intézményi 

finanszírozás is értelemszerűen csökkenést mutat, már 59.180.000 Ft, ami teljesül.  

Önkormányzatuk elemi pénzmaradványa, ami az önkormányzatnál teljesült, 1.063.418.000 Ft, 

költségvetési maradványa, melyből kötelezettségvállalással terhelt, eredeti költségvetésben 

beállított összeg 314.001.000 Ft, a szabad maradvány 749.417.000 Ft.  

Az önkormányzat zárszámadásával kapcsolatban mindenféleképpen kiemelné azt a tényt, hogy 

az önkormányzat mérlegében jelentős összegű módosító tétel, mintegy 1.782.813.000 Ft 

összegű tétel látható, mely annak köszönhető, hogy a kollégák elvégezték azt a nagyon nagy 

mennyiségű és időigényes munka dandárrészét, ami az analitikus nyilvántartásaik, illetve az 

ingatlankataszteri nyilvántartás földhivatali nyilvántartásnak való megfeleltetését jelentette. 

Ingatlanrészben több, mint 1300 ingatlan tételes egyeztetését, eltérés esetén akár az 1990-es 

évekre visszanyúló adatkutatását jelentette, még az ingóságok esetében több, mint 25.000 tétel 

egyeztetése történt meg. Az analitikus nyilvántartás ezzel elért egy olyan szintet, amivel az 

Állami Számvevőszéki előírásoknak is megfelel, ezért tudták ezt a korrekciós tételt végrehajtani 

a főkönyvi könyvelésükben. 

Nagyon szeretné megköszönni mind a költségvetési csoport, mind a könyvelési csoport 

munkáját ebben, ugyanis előzetesen ennek a szintnek az elérését úgy 2018-2019. közöttre 

datálták, de úgy látszik, hogy sikerült hamarabb teljesíteniük. Természetesen van még 

pontosításra szoruló munka, de a legnagyobb részét azt elvégezték.  

Kitérne pár szóban a könyvvizsgálói jelentésre. Önkormányzatuk 2015.évi gazdálkodásával 

kapcsolatban sajnos korlátozott könyvvizsgálói jelentés kaptak. A könyvvizsgálói jelentés említ 

kettő olyan hibát, melyek téves mérlegkönyvelésből adódnak. Mindkét hiba esetén el tudja 

mondani, hogy ezek a 2015.év tényleges teljesítményét nem befolyásolják. Államháztartási 

sajátos szemléletű gazdálkodási tételek ezek, melyek a következő évi költségvetési évet követő 

évre esedékes bevételeket, illetve követelések leírását tartalmazza, melyek érdemben nem 

befolyásolják az önkormányzat működését és annak pénzügyi egyenlegét. 

Egyébiránt tájékoztatásként azt is el tudja mondani, hogy a halasztott bevételekkel 

kapcsolatban passzív időbeli elhatárolás és aktív időbeli elhatárolás náluk újként jelentkezik 

olyan szempontból, hogy az eredménykimutatás, mint gazdasági kimutatásforma az 

államháztartási számvitelben nem volt. Jellemzően ezt 2014-től vezették be. A kollégák hétfőn, 

kedden továbbképzésen voltak és már ott jelezték, hogy amit itt jelzett könyvvizsgáló asszony a 
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kimutatása egy részében, már évvégére megváltoztatásra kerül, ugyanis annyira távol áll az 

önkormányzati államháztartási gazdálkodástól, hogy bevezetésük, értelmezésük és használatuk 

nem indokolt. Ebben majd lesz változás. Ennek ellenére mégegyszer szeretné megköszönni a 

munkát, amit végeztek a kolleginák, mert azt gondolja, hogy amennyi mennyiségű feladatot el 

kellett végezni 2015.évben, azt becsülettel és sokszor erőn túlteljesítve végezték.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

A zárszámadás mindig egy jó lehetőség arra, hogy rálássanak a város pillanatnyi gazdasági, 

költségvetési helyzetére. Illetve nemcsak a pillanatnyira, hanem gyakorlatilag egy 

zárszámadásnak csak akkor van értelme, ha azt akár több év kontextusába helyezve vizsgálják. 

Ez a zárszámadás tulajdonképpen azt rögzíti, hogyan teljesült a 2015.évi költségvetésük. Ha 

picit jobban elmélyednek benne és nemcsak a számok pillanatnyi tengerét látják benne, hanem 

az egész folyamatot vizsgálják, akkor nagyon sok minden elárul. A pillanatnyi helyzetet tekintve 

azt kell mondaniuk, hogy ez a 2015.évi zárszámadás mindenképpen egy jó helyzetet vázol fel. 

Különösen egy számot kell ebből kiragadni, amit már a költségvetés tárgyalásánál ő maga is 

feszegetett, ez a bizonyos maradványfelhasználás, amit a 2016.évi költségvetésnél bevételként 

állítottak be. Akkor, akik emlékeznek rá akár a tévénézők, akár a képviselő-testület tagjai közül, 

azt kifogásolta, hogy nem látja a megalapozottságát ennek a nagyösszegű maradvány 

bevételként történő elszámolásának. Az mindenképpen egy pozitívum, hogy a 2015.évi 

zárszámadás választ adott erre a kérdésére, hogy valóban rendelkeznek ezzel a maradvánnyal 

és ez valós megképződött maradvány. Akkor azt is kérdezgette, hogy mi ennek a forrása, 

honnan származik. Akkor év elején nem kapott erre választ. Az külön öröm számára, hogy a 

Osztályvezető úrtól a bizottsági ülésen hosszasan tárgyalva ezt az előterjesztést számára is 

megnyugtató válasz adódott arra, honnan, miből származik ez a maradvány. Éppen ez az 

érdekessége ennek az előterjesztésnek, illetve ez az, amiről azt gondolja, hogy itt a testület előtt 

is el kell, hogy hangozzék.  

A maradványuk Pénzügyi osztályvezető úr válaszára támaszkodva abból származik, hogy már a 

2014-es évi költségvetésben is volt egy 400 millió Ft értékű megképződött maradványuk, ami 

azt mutatja, hogy a 2010-2014 közötti szigorú költségvetési politika tulajdonképpen meghozta 

az eredményét. A 2010-ben még közel 1 milliárd Ft-os, 889 millió Ft-os költségvetési hiány 

végül négy év alatt odáig juttatta a város költségvetését, hogy plusszos, 400 millió Ft-os 

költségvetést felmutatni zárszámadáskor a várost. Tulajdonképpen az előző évi költségvetés 

számaiból az látszik, hogy ez a tendencia folytatódott 2015-ben. Lényegében se nem javult, se 

nem romlott a város költségvetése, ha szigorúan a kiadás-bevételi egyensúlyt tekintik. Így ehhez 

adódott hozzá újabb kb.400 millió Ft, attól egy kicsit magasabb összegű maradvány, plusz még 

a szokásos egy kicsi megtakarítás. Ha azt mondják, inkább egy kicsit plusszos irányba vitték el 

a költségvetést, ami mindenképpen örvendetes és jó hír. Ami már viszont kevésbé jó, ha a 

2016.évi költségvetés tárgyalására visszaemlékeznek,hogy ezt majdnem teljes egészében lefedi 

az idei évi kiadásaikat. A jövő évi zárszámadáskor fennáll a veszélye annak, hogy ebből a 

maradványból már csak 200-300 millió Ft marad, így tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 

a 2016-os költségvetés ezt a mostani nagyon jó helyzetet gyakorlatilag fel fogja élni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem ért egyet Képviselő úr véleményével. Szerinte ennek az egésznek a kulcsa nem a 2010-ben 
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indult ciklus eredménye, sokkal inkább az adósságkonszolidáció okozta megkönnyebbülés az, 

ami kihozta a várost abból az adósságspirálból, amibe belekerült. Az ezt követő időszak 

fenntartható gazdálkodása az, ami eredményezte a 2015-ös évben jelentkező maradványt és 

ennek a pozitív hatásai. Hogy a 2016-os év hogy alakul, ne keverjék össze a szezont a fazonnal. 

Most nem költségvetési rendeletről beszélnek, bár szorosan kapcsolódik hozzá, de ez a 2015-ös 

zárás napirendje. Azt gondolja, hogy most itt erről kell beszélniük. Szerinte azt kell elmondani, 

hogy igenis egy megalapozott és jó költségvetést hajtottak végre 2015-ben, amelyet ugyan a 

vége felé mindenki elfogadott és támogatott. Bízik benne, hogy ugyanez lesz a metodika majd a 

2016-os költségvetéssel kapcsolatban is.  

Képviselő úr is elmondta, hogy nem nagyon látta át a februári időszakban, hogy mire is 

alapozta Osztályvezető úr azt a javaslatát, amit a költségvetési rendeletben megfogalmazott, 

mostanra viszont Képviselő úr is elfogadja ezt. Bízik benne, hogy a következő költségvetés 

módosításakor is ezzel fognak akkor találkozni.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Volt néhány évvel ezelőtt az előző ciklusban egy olyan, hogy stabilitási törvény. Ezt a baloldal 

mondhatni boszorkányságnak tartotta. Volt egy olyan helyi kezdeményezés is, amelynek az volt 

a neve, hogy költségvetési adósságplafon. A helyi baloldal ezt feleslegesnek tartotta, s 

kijelentette, hogy az állami szabályozás sem működik jól.  

Azt sem szabad elfelejteni, hogy volt olyan év, amikor a helyi bevételeik 50 %-a törlesztésekre 

ment el. Az adósságkonszolidáció után megszűntek a korábbi kötvények törlesztései is. El lehet 

azon gondolkozni, minek az eredménye az, hogy valóban ezek a pénzek itt meg tudtak maradni. 

Ha felélik, akkor nem ők fogják felélni a négy alpolgármester fizetésére, hanem a városra 

fogják költeni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ő is csak egy rövid reakciót szeretne tenni Váradi képviselő úr hozzászólására. Ebben a másfél 

évben, ami a ciklusból eltelt, többször előjön ez a téma, hogy minek tudható be az, hogy még az 

előző ciklus közepe, de még a vége felé is elég komoly, több száz millió forintos hiánya volt a 

költségvetésnek, utána ez nemcsak eltűnt, hanem egy pozitív szaldó keletkezett. Képviselő úr 

most is, mint ahogy a korábbi megszólalásaiban is, ezt kizárólag az akkori önkormányzati 

vezetés takarékossági intézkedéseiben jelöli meg. Megint kénytelen hangsúlyozni, hogy ez 

nemcsak ennek tudható be és főként nem ennek, hanem elsősorban a kormányzati 

támogatásoknak. Emlékeznek az ÖNHIKI és a többi hasonló típusú kormányzati támogatásra, 

amelyek 100 millió Ft-os nagyságrendben érkeztek a városba.  

Ahogy az előtte szólók is elmondták, ehhez az adósságátvátel is jelentős mértékben hozzájárult. 

Ezek a bizonyos takarékossági lépések, amelyeknek intézkedési csomag volt a nevük, 

valamilyen szinten hozzátett, de ez elenyésző volt ahhoz képest, amit a kormányzat segített a 

városnak.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Kezdi úgy érezni magát, úgy érezni, hogy a helyi baloldal az ördög jobb keze itt Kiskunhalason. 

Valóban volt konszolidáció és valóban Magyarország összes településének tartozását 

átvállalta az állam, ezt nem lehet eltagadni, viszont azt se felejtsék el ilyenkor elmondani, hogy 

ezzel a dologgal együtt minden településtől egy csomó adóbevételét is elvonta. Ha ezt ki tudnák 

számolni, vagy lenne erre valamilyen kimutatás, azt gondolja, hogy az éves szintű adóbevétel 

megvonásuk nem hiszi, hogy sokkal kevesebb, vagy több, mint amit az adósságkonszolidációra 
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költöttek évente. Ha jól emlékszik, 5 %-ot fizettek a költségvetésükből, amiről azt gondolja, 

hogy nem olyan nagyon sok.  

Dr. Skribanek Zoltán képviselő elmondja, hogy nem történt itt semmi 2010-2014. között. 

Rengeteg adóssággal jött el az önkormányzat és rengeteg adóssággal vette át a mostani. Ezek 

számok és nem tudja, hogyan lehet egy számot így elmagyarázni. 900 millió Ft mínuszról négy 

év alatt 400 millió Ft pluszt csinált az az önkormányzat, aminek a másik oldal is tagja volt. 

Azokat a rendelkezéseket a másik oldal is elfogadta, megszavazták. Azt hiszi, hogy a másik 

oldalnak is büszkének kellene arra lennie, hogy 1,3 milliárd Ft-ot fogott meg négy év alatt az az 

önkormányzat, aminek még baloldali támogatású polgármester volt.  

Az ÖNHIKI-vel is folyamatosan példálóznak. Nem Bányai Gábor, vagy a Fidesz érdeme, hogy 

Kiskunhalas ÖNHIKI támogatást kapott. Ez sajnos annak az érdeme, hogy Kiskunhalas város 

nem teljesített jól, mint Magyarország maga, szokták ezt mostanában mondani. Kiskunhalas 

olyan helyzetbe hozta magát, hogy ÖNHIKI-re jogosult lett, mint nagyon sok más település 

ebben az országban. Azt gondolja, hogy nem lehet úgy felvázolni, hogy mekkora sikert értek el. 

Sajnos egy rossz pozícióban kapott állami segítség az ÖNHIKI. Ha megfelel valaki, valamilyen 

kitételnek, akkor ez jár.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy mindenki erről beszél, csak a hangsúlyokat helyezik máshova. Az, hogy az 

adósságkonszolidációnak mekkora volt a jelentősége abban, hogy fenntartható gazdálkodást 

lehet folytatni, sokkal inkább kulcsfontosságú, mint az, hogy ezt az intézkedési tervet, amit még 

elfogadott még 2011-ben az önkormányzat, végre tudták-e hajtani, vagy nem. Ha megnézik, 

ennek az intézkedési tervnek jelentős az a tételmennyisége, amihez valójában nem történt 

érdemi lépés. Effektíve azt gondolja, hogy azok a képviselők, akik úgy szólnak hozzá, hogy az 

adósságkonszolidáció okozza a megkönnyebbülést a város költségvetésében, azok azt mondják, 

hogy a hangsúlyt helyezik erre az irányra. Hogy volt ezzel szemben valamekkora adóátvétel 

állami irányba, ez tagadhatatlan, mégis azt gondolja, s ez sajnálatos, hogy akkora mértékű volt 

már az adósságtörlesztésük, hogy nekik ezzel együtt is megérte. Az ő esetükben az adó mértéke, 

amit átvett az állam, az kisebb mértékű volt, mint a törlesztés maradt volna, ha ezt nekik végig 

kell csinálni. Ilyen tekintetben a városnak szerinte ez volt a kulcsmomentuma, amikor a teljes 

adósságállományát átvállalta az állam. Természetes az, hogy egy nagyon takarékos 

gazdálkodást kellett folytatni abban az időben, amikor a források egyébként is szűkösek voltak. 

Lényegében emiatt, nem azért, mert önmagában kevés bevétele van a városnak.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ma van az öszödi beszéd 10. évfordulója, így az ember érez magában késztetést, hogy ma egész 

nap országos politikával foglalkozzon. Mégha magas is a labda, nem fogja ezt megtenni és nem 

fogja összehasonlítani a különböző kormányokat, hiszen nekik elsősorban helyi ügyekkel kell 

foglalkozniuk, mégha néha el is tévednek.  

Azt gondolja, hogy a számokon túl, ennek a ciklusnak még a felénél sem tartanak, de vannak 

olyan különbségek, amelyek elsősorban azt mutatják, hogy milyen irányba tartanak és milyen 

irányba indultak el, illetve indult el a korábbi városvezetés. 2010-ben megtörtént 

önkormányzati választások után akár csak a megszorító politikára gondolnak, az akkori 

városvezetés részéről mindig azt érezte, hogy túlélni, túlélni, túlélni. Ez egy abszolút 

befeléforduló politikát eredményezett, amely később meglátszódott a fejlesztéseken is. Ezért 

nagyon furcsa az számára az, hogy túl a zárszámadáson és a költségvetésen tőlük kérnek 

számon akár csatornahálózati, akár úthálózati fejlesztéseket, akár a Városgazda Zrt. állapotát, 

akár a fürdővel kapcsolatos intézkedéseket, akár más pályázati dolgokat, miközben ő 
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2010-2014. között azt látta, hogy ebben a városban alapvetően azon a pályázatok valósultak 

meg, amelyek elől nem lehetett "elugrani", vagy nem lehetett őket kikerülni. Jelen pillanatban 

nagyságrendileg húsz pályázata van a városnak, amelyet már megnyert, beadott, vagy a 

beadásán dolgozik. 

A fürdővel kapcsolatban kisebb fejlesztések történtek. Nagyobb méretű beruházások vannak 

előkészítés alatt.  

2010-2014. között nem történt Kiskunhalason egyetlen komolyabb úthálózat-fejlesztés sem. 

Tavaly a Bajza utcát sikerült fejleszteni. Idén minimum öt utcában nyílik erre lehetőség.  

Tavaly a belvárosban volt olyan csatornaszakasz, amit 25 év után először takarítottak ki. A 

Városgazda Zrt.-nél sikerült hosszú évek után először komoly eszközöket vásárolni. Azt 

gondolja, hogy ezek az alapvető különbségek. Túl a nagy számok világán, amelyekről 

alapvetően Osztályvezető úr és Váradi képviselő úr szokott véleménye szerint nem haszontalan 

vitákat folytatni, de a hétköznapokban azt gondolja, hogy inkább ezekre kell a hangsúlyt 

fektetni és ezekre is fogják.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ő is azt gondolja, hogy csak a hangsúlyon van közöttük különbség. Pont ezt mondta a bizottsági 

ülésen is, hogy azért tartja fontosnak kihangsúlyozni, mert érződik a városvezetés részéről egy 

olyanfajta kommunikáció, hogy ez a város jelenlegi jó pénzügyi helyzete –elismerik, ami érdem, 

azt el szokták ismerni, a mostani beszámoló egyértelműen mutatja, hogy a pillanatnyi helyzetük 

jó-kizárólag azért van, mert másfél éve ők vezetik a várost, illetve kizárólag azért van, mert az 

Orbán kormány konszolidálta az önkormányzatokat. Erre szeretné felhívni a figyelmet, ha a 

számok mögé néznek tényszerűen, ez nem így van. A 900 millió Ft-os hiányból nem lehetett csak 

úgy plusz 400 millió Ft-ot csinálni, hogy csak az adósságkonszolidációt veszik tekintetbe. 

Egyrészt azért, mert az csak az előző ciklus második felében történt meg, másrészről azért, mert 

300 millió Ft volt az összes éves adósságszolgálatuk nagyságrendileg. Tavaly emlékszik, 

amikor rákérdezett, hogy adóbevételben mennyit von el a kormány a másik oldalon, 150 millió 

Ft körüli összegre emlékszik. Ezt Pénzügyi osztályvezető úr is megerősítette.  

Jól mondja Polgármester úr, hogy pozitív a szaldó számukra, ezt nem is vitatják, jó dolog, hogy 

konszolidálták az adósságukat és megszabadultak tőle. Ki ne örülne ennek, ők is örülnek. 

Ugyanakkor, ha a számokat megnézik, ebből nem adódik ekkora megtakarítás. Csak arra hívná 

fel a figyelmet, hogy kizárólag a Fidesz kormányzat intézkedései és a jelenlegi városvezetés 

érdeme az, hogy jelen pillanatban egy tényleg impozánsan és jól mutató számokkal 

büszkélkedhető zárszámadást zárnak.  

Amire felhívta a figyelmet, azért vette bele picit a 2016-os évet is, mert mint mondta, a 

zárszámadás soha nem önmagában, hanem kontextusában értelmezendő. Mivel ebben a 

zárszámadásban van egy olyan szám, amit pont a 2016-os költségvetésnél megkérdőjelezett, s 

nem értette a forrását, s erre adott neki egy választ ez a zárszámadás. Ugyanakkor arra is 

rávilágított, hogy pont a 2016-os költségvetésük, bár most nem erről tárgyalnak, de nem biztos, 

hogy olyan jó pozícióban lesz, ha megnézik majd annak is a maradvány teljesülését. Csak egy 

veszélyforrásra hívta fel a figyelmet, hogy jelen pillanatban ezt a szép megtakarítást picit úgy 

érzi, hogy a 2016-os költségvetés fel fogja élni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem osztja Képviselő úr félelmeit, azt gondolja, hogy a költségvetésük egy igen jól megtervezett 

és stabil költségvetés, amit ha végre fognak hajtani, akkor reméli, hogy hasonlóan kellemes 

nyilatkozatot fog tudni tenni a végén, hogy egy igenis normális és végrehajtható gazdálkodás 

volt az előző évben, ami nem csökkentette a lehetőségeket, hanem növelte.  
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Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Egy kicsit leegyszerűsítené vállalkozói szemmel, hogy igazából hogy is van ez, hogy a kedves 

nézők is értsék, mert elmentek bonyolult beszédekbe. A helyzet a következő. Ha egy 

vállalkozásnak van havi szinten 100 ezer Ft-os bevétele, de 130 ezer Ft-os kiadása van, 

onnantól kezdve az a vállalkozás nem életképes. Nemcsak a 2010-2014. Időszakra vetné ki ezt, 

hanem már a korábbi időszakra, hiszen már régebb óta elkezdődtek ezek a hitelfelvételek. 

Amikor egy önkormányzat, vagy egy vállalkozás úgy tudja csak fenntartani magát, hogy 

különböző hitelek, vagy kötvénykibocsátások vannak és ezeket váltja folyamatosan ki 

különböző hitelekkel, abból sem egy város, sem egy vállalkozás nem fog tudni fejlődni, 

előremenni. Ezt egyébként tapasztalhatták is, hiszen egy csomó beruházástól, pár lehetőségtől 

–ahogy Alpolgármester úr is mondta- elestek, hiszen nem állt rendelkezésükre akár az önrész, 

akár előfinanszírozásnál az összeg. Azt gondolja, hogy ez a folyamat megfordult azzal, hogy az 

állam átvállalta ezt az adósságot, hiszen itt lélegezhettek. Esélyük lett arra, hogy egyrészt 

elinduljanak olyan fejlesztések, amelyeket eddig nem lehetett, hiszen nem volt rá forrásuk, ami 

azt jelenti, hogy jelen pillanatban 100 Ft bevétel mellett 80 Ft kiadás van, s maradt 20 Ft-juk, 

vagy éppenséggel 20 ezer Ft-juk arra, hogy fejlesszenek. Azt gondolja, hogy ebbe az irányba 

ment el az önkormányzat is, megnézte azokat a lehetőségeket, hogy a kiadásoldalon hogy tud 

csökkenteni, ezt le is csökkentette. Nem azt mondja, hogy ezt egy év alatt történt, de azt 

gondolja, hogy a látványos összeg, amit most is látnak, ennek a 700 millió Ft-nak a nagyobb 

része 1-1,5 év alatt nagyon jól gyarapodott. Azt gondolja, hogy nagyon jó pályán van a dolog és 

attól nem félne, hogy a következő évben ez a 700 millió Ft 300, vagy 200 millió Ft lesz. Azt 

gondolja, hogy a jó gazdálkodásnak köszönhető ez az összeg. Csak emelkedjen és ne 

csökkenjen. Azt gondolja, hogy a gazdálkodás ebbe az irányba ment el, nem lesz ezzel szerinte 

probléma.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Egy szónak is száz a vége. Egy kis összefoglalást szeretne csak elmondani. Valóban nagyon 

sokszor kell azt mondaniuk, mivel politikai szereplők is ebben a teremben, hogy az ellenfeleik 

mikor, mit csinálnak rosszul, mikor nem az ő elképzeléseik szerint viszik a város dolgait. Ebben 

az ügyben most nem tudnak ilyet megfogalmazni. Azt gondolja, hogy ő nem tudna ilyet 

megfogalmazni az előző négy éves ciklusról sem. Azért sem tud arról másként fogalmazni, mert 

abban a négyéves ciklusban is mindent megtettek az itt ülő képviselők és az akkori 

polgármester, hogy abból a nagyon rossz helyzetből visszafordítsák a várost. Az szerencsére 

sikerült is nekik. Ebben a következő két évben is a számok tisztáznak mindenkit. A mostani 

képviselő-testület és városvezetés is mindent megtesz azért, hogy ez a tendencia megmaradjon. 

Azt gondolja, hogy aki ezt összegészében a legjobban átlátja, az a Főosztályvezető úr, aki a 

tervezésnél mindig, már az elmúlt időszakban is részt vett. Mindenképpen neki is meg kell 

köszönni, hogy konzekvensen tervez, s utána megpróbálja ezt konzekvensen végrehajtatni az 

önkormányzattal is.  

Azt gondolja, hogy nem vitatható el egyik politikai féltől sem ez a helyzet, ennek a helyzetnek a 

sikere. Azt tudja csak mondani, hogy ebben az ügyben jó munkát végzett az önkormányzat, s 

reméli, hogy ezt a munkát a jövőben is így fogja folytatni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Próbálta értelmezni a baloldali képviselőtársai mondandóját. Azt érzékelte, hogy elismerik a 

kormányzati erőfeszítéseket a város költségvetésének javítása érdekében. Ahogy Váradi 
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képviselő fogalmazott, hogy nem kizárólag a kormány érdeme, hogy most ilyen jó helyzetben 

van a költségvetés. Ezzel egyet is lehet érteni, ezzel a szó szerinti megfogalmazással, de azzal a 

kitétellel, hogy amennyire ezt meg tudja saccolni, 90 % lehet a kormányzati segítség és 

maximum 5-5 % lehet az, amit az előző városvezetés a takarékossági intézkedéseken 

megspórolt. Ez másképp úgy gondolja nem is lehet, hiszen ha egy 900 millió Ft-os hiányból 

eljutnak egy 400 millió Ft-os plusszig. Ahogy a másik oldal is összeadtak, ez 1.300 millió Ft, 

egy 4-5 milliárd Ft-os költségvetésnél akkora tétel, ha ez mind megtakarítás lenne, akkor 

jogosan merülne fel az a kérdés, hogy a város korábbi polgármesterei hova tették az előző 

években ezt az 1,3 milliárd Ft-ot. Ahogy Alpolgármester úr is elmondta, érdemi fejlesztés az 

elmúlt ciklusokban nem igen történt a városban. Úgy gondolja, ezt kell elfogadniuk, hogy ez a 

kormánynak és Bányai képviselő úrnak, a fideszes képviselőknek köszönhető az 

önkormányzatban. 

Nehezen értelmezhető Vizkeleti képviselő azon mondata, hogy ők erre nem büszkék. Pontosan 

büszkék, hogy az ő kormányuk és parlamenti képviselőjük, s a mostani városvezetésük jutatta a 

várost ebbe a jó pénzügyi helyzetbe.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Amit Vizkeleti Szabolcs képviselő elmondott, azzal gyakorlatilag 95 %-ban tud azonosulni. 

Nem gondolta, hogy ez a zárszámadás lesz, ami talán ennyire közel hozza a politikai oldalakat. 

Viszont egyetlenegy olyan dolog van, amit ő nem tud elfogadni, a sok-sok lehetőség kihagyása, 

elmulasztása, amit az előző ciklusok megtettek. Itt elsősorban a fejlesztésekre gondol. Akár a 

fürdő tekintetében más turisztikai projektekre gondolva, a tanyagondnoki hálózatra, 

összességében nem is mindig nagy dolgok, de ezeket a város elmulasztotta. Abszolút nem vonja 

kétségbe, hogy akik valaha ebben a teremben ültek képviselőként, 100 %-ban mindent 

megtettek azért, hogy ennek a városnak jobb legyen. Csak amikor olyan „konkurenciái” 

vannak Kiskunhalasnak, mint egy-két környező település, akár turisztikai, akár gazdasági 

potenciálra, gondoljanak csak Kecskemétre, Bajára, Mórahalomra, hogy néhány példát 

mondjon, nem biztos, hogy a 100 % elég. Ezeket a településeket elnézve, látták, hogy az 

önkormányzatok között a fejlesztések területén verseny van, itt bizonyos esetekben sokkal 

többre van szükség. Az elmúlt másfél évben rengeteg olyan fejlesztésről derült ki, hogy bizony 

az elmúlt ciklusok során is el lehetett volna kezdeni, meg lehetett volna valósítani, vagy 

legalább elő lehetett volna készíteni. Sajnos az a nagy igazság, hogy azokat a projekteket, 

amelyeket most közösen ez a képviselő-testület visz, sokszor az előkészítés sem zajlott meg, s 

ennek most érzik igazából a hiányát.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A bizottsági ülésen ezt a témát tényleg elég részletesen Osztályvezető úrral kérdések útján is 

kitárgyalták. Itt is sok minden elhangzott. Mindenképpen a véleményét szeretné elmondani 

olyan összefüggésben, hogy azt látniuk kell, hogy minden mindennel összefügg. Mind a 2014. 

előtti önkormányzati törvény, ami drasztikusan megváltozott 2015-re, ha csak erre gondol. Itt 

az adósság átvételére, majd pedig a kötelező és nem kötelező feladatok átstrukturálására is. Ha 

csak arra gondol, hogy 2015-től az iskolák ellátása kiesett a költségvetésükből, ami nagyon sok 

pénzt elvitt, mert nem kapott elég forrást előzőleg. A 2014.előtti években a mindenkori 

kormányok kivéreztették az önkormányzatokat. Ha még visszább gondolnak, akkor az 

önkormányzati vagyon felélése előtte történt meg. Majd pedig nem kaptak elég finanszírozási 

forrást az önkormányzatok. Hitelfelvételre kényszerítették az önkormányzatokat, hogyha 

működésüket biztosítani akarták. Ez 2015-től megváltozott, új helyzet van. Véleménye szerint 

nem is lehet nagyon összehasonlítani a kettőt, mint az almát a körtével, hiszen teljesen új 
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politika, feladatellátás hárult az önkormányzatokra. A 2015-ös költségvetésnél maradva 

örvendetes az, hogy ilyen pozitívan zárta a mérlegét. Ebben látni kell azért véleménye szerint, 

hogy előzőleg megkezdett pályázatokat 2015-ben adott át a város, ha csak a főtér 

rekonstrukcióra gondol. Osztályvezető úr tett erre említést a bizottsági ülésen is, hogy itt 

előfinanszírozást biztosítani kell. Pályázatnyerés esetén ezek a pénzek visszajönnek és ezek 

visszakerülnek a költségvetésbe, azaz ez felszabadítja, könnyíti az effektív költendő pénzük 

mennyiségét. A 2016-os költségvetésben is látszik majd véleménye szerint. Itt is be van állítva 

több millió forint a fejlesztési forrásokba, de ha a pályázatokon nyernek és megvalósításra 

kerül, akkor ez valahol vissza is kerül a bevételi oldalon.  

Ezt az egészet nagyobb struktúrában, összefüggésben kell vizsgálniuk. Abban maradjanak, 

hogy 2015-ben jó évet zártak és várhatóan, –ő is úgy látja- szó volt a 2016-os költségvetésről is, 

az is pozitív egyenleggel fog zárni. Véleménye szerint ez az összeg nőhet is. Nem véletlen 

mondta arra, hogy elég nagy biztonsági tartalékkal van tervezve 2016, s tette szóvá azt, hogy 

kicsit bátrabban lehetne hozzányúlni. Reméli, hogy lesz is majd esetleg lehetőség költségvetés 

módosításra 2016-ban, mert a forrásokat látja 2016-ban, amivel bátrabb beruházásokat is 

lehetne indítani. Mindenképpen örvendetes ez a 2015-ös beszámoló.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Annyi összegzést fűzne hozzá, hogy nagy öröm 

számára, hogy nem azon vitatkoztak az elmúlt percekben, hogy miért rossz ez a zárszámadás, 

vagy mi az, ami balul sikerült a tavalyi évben, hanem jellemzően mindenki elfogadta és 

elismerte, hogy egy olyan évet sikerült 2015-tel zárniuk, ami pozitívumokat hordozott az 

önkormányzat életében. Tényleg egy pénzügyi stabilitást is megteremtett, amit nagyon 

szeretnének átmenteni a következő évekre is, s hasonló, megfontolt gazdálkodást biztosítani a 

következő évek során is.  

A 2015.évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 632   Száma: 16.05.26/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 14:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; 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: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

632   Száma: 2016.05.26/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2016. (V.30.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. 

évi költségvetési maradvány megállapításáról 

 

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 a könyvvizsgáló, az Önkormányzati 

Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

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. 
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A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszegei 

 

2. § 

 

a) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását a 

következő összegekkel hagyja jóvá: 

a) költségvetési bevételeinek összege 5.383.120 eFt 

b) költségvetési kiadásainak összege  5.286.318 eFt 

c) költségvetési egyenleg összege 96.802 eFt 

ezen belül az egyenleg: 

1. működési célú összege 357.139 eFt 

2. felhalmozási célú összege -260.337 eFt 

d) finanszírozási kiadások összege  48.605 eFt 

e) kiadások összesen 5.334.923 eFt 

f) költségvetés többlete 1.074.043 eFt 

g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 460.804 eFt 

h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 464.648 eFt 

i) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 59.089 eFt 

j) a bevételek összesen 6.408.966 eFt 

k) a költségvetés összesített egyenlege 1.074.043 eFt 

 

 

 

 

3. § 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. számú 

melléklet mutatja be.  

 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2015. évi maradványkimutatását az I/3. 

számú melléklet mutatja be. 

 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2015. évi összevont vagyonkimutatását az I/4. számú 

melléklet mutatja be. 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2015. évi eredménykimutatását az I/5. 

számú melléklet mutatja be. 

 

(6) Az Önkormányzat összevont 2015. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 

I/6. melléklet mutatja be. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 
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szervek 2015. évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a 

költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/8. - I/9. 

számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az I/10. számú melléklet mutatja be. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi 

kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit az I/11. számú melléklet tartalmazza. 

 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. 

évi önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit az I/12. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. 

évi állami feladatainak kiadásait és bevételeit az I/13. számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az I/14. számú melléklet tartalmazza. 

 

(13) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015. évi elemi költségvetési beszámolójának 

szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2015. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 

kimutatásokat a II/2.-II/11. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(14) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. 

évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a III/1., IV/1. számú 

mellékletek tartalmazzák. Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2015. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 

kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-IV/3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

4. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.607.044 

eFt-ban állapítja meg. 

5. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. évi Összevont (Önkormányzat és Intézményei) 

maradványának és alulfinanszírozásának megállapítását az I/7. számú melléklet szerint 

állapítja meg. 

7.§  

A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 59.089 

e Ft-ban állapítja meg. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.” 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata fogyatékos személyek otthona 

feladatellátás átadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Később érkezett, így egy kis összefoglalót szeretne kérni hozzá.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának a fogyatékos személyek otthona feladatellátását 

2008-tól a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás látta el, mint kötelező feladatát, egészen a mai 

napig ő látja el. 2013-tól ez a feladat állami feladattá változott az ágazati jogszabályok 

megváltozása értelmében. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, aki átvette a 

feladatokat az egyszerűbb esetekben, ő biztosított finanszírozási forrást a feladat ellátására. 

Természetesen ez 100 %-osan nem fedezte a feladatellátást. Akkor még nem történt meg a 

feladat átvétele a főigazgatóság által, mivel más szociális feladatot is érint a telephely, amely 

pályázattal is érintett volt.  

Az igazgatóság jelezte, hogy kész átvenni ezt a feladatot, a feladat végrehajtását. Az 

önkormányzat a 191/2015.Kth. számú határozatában szándéknyilatkozatát is fejezte ki ez 

ügyben. Megkezdődtek a tárgyalások a főigazgatósággal. Jelenleg ott tartanak, hogy 

szerződésminták összeállítása, egyeztetése zajlik, ami alapján majd a képviselő-testület meg 

tudja hozni a döntését, hogy ez a feladatot át kívánja-e adni, vagy nem. Ahhoz, hogy 

gördülékenyen tudjanak ezek a feladatok átadás esetén megvalósulni, pár ezzel kapcsolatos 

függő döntést kell meghozni, javasolt meghozni. Az egyik, mint említette, jelen pillanatban a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak, mint fenntartónak van átadva a feladatellátás. Az erre 

vonatkozó feladat átadás-átvételi szerződést módosítani szükséges. Ugyancsak ennek 

vonatkozásában vagyon átadás-átvételi megállapodás van kötve. Ez már a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás intézményével a Szociális Szolgáltató Központtal van kötve. Szintén 

módosítani javasolt. A feladatellátás során a feladatellátáshoz szükséges vagyont is át kívánja 

venni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ezért az intézmény tulajdonában lévő, 

erre a célra fordított vagyont is átveszik az intézménytől, s átadnák a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak.  

Természetesen ezek a határozati döntések csakis akkor válnak hatályossá, amikor a 

képviselő-testület dönt a tényleges átadásról. Ezek csak megkönnyítik előzetesen az átadási 

folyamatokat, munkákat átadási döntés esetén.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 633   Száma: 16.05.26/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 14:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

633   Száma: 2016.05.26/3/0/A/KT 

 

128/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata fogyatékos személyek otthona feladatellátás átadása 

 

H a t á r o z a t  

 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulással kötött az „Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, 

átadás-átvétele tárgyában” elnevezésű megállapodás módosítását jóváhagyja az 1. 
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számú melléklet szerint azzal, hogy a módosítás attól a naptól válik hatályossá, ha 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona feladatellátást 

átadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes 

szervének. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése 

figyelembe vételével – a megállapodás aláírására. 

 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött az „Egyes szociális és gyermekvédelmi 

feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában” elnevezésű 

megállapodás módosítását jóváhagyja az 2. számú melléklet szerint azzal, hogy a 

módosítás attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése 

figyelembe vételével – a megállapodás aláírására. 

 

III. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központtól, mint tulajdonostól a fogyatékos személyek 

otthona feladatellátáshoz használt 3. számú mellékletben szereplő eszközöket 

ingyenesen tulajdonába veszi azzal, hogy a döntés attól a naptól válik hatályossá, ha 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona feladatellátást 

átadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes 

szervének. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése 

figyelembe vételével – az átadás-átvétel lebonyolítására, a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SzSzK intézményvezető, Nyúl u. 5-7. 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 számú 

pályázatának átvétele-átadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tulajdonképpen egy vágányon zajlik a két előterjesztésben megfogalmazott eseménysor, de 

ehhez is akkor egy rövid összefoglalót kérne.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Az előzményeket nem ismételné meg, azzal egészítené ki, ami az előző döntésre is vonatkozik, 

hogy az igazgatóság értelemszerűen nemcsak a feladatot veszi át, hanem az ezzel kapcsolatos 

működési kiadások finanszírozását is teljeskörűen biztosítja. Annyiban különbözik ez a döntés, 

hogy ez egy konkrét pályázatot érint, amit a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint 

fenntartó valósított meg az önkormányzat ingatlanán. Ugyanakkor a pályázatba foglalt 

indikáktormutató összefüggő a fogyatékos személyek otthona ellátás létszámával, így valójában 

a vagyon és maga a feladat együttes kezelése, illetve átadás-átvétele javasolt, hiszen csak ekkor 

biztosított a pályázati kötelezettség megtartása. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 634   Száma: 16.05.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 14:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; 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 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

634   Száma: 2016.05.26/4/0/A/KT 

 

129/2016. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 számú pályázatának 

átvétele-átadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulástól, mint pályázati kedvezményezettől és egyben tulajdonostól ingyenesen át kívánja 

venni a „Bentlakásos Intézmények Korszerűsítése Kiskunhalason” című TIOP 

-3.4.2.-11/1-2012-0081 azonosítószámú pályázaton megvalósított beruházásokat, illetve 

felújításokat, továbbá a pályázati fenntartási és indikátor teljesítési kötelezettséget a pályázati 

fenntartási időszak végéig azzal, hogy a döntés attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas 

Város Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének. 

A Képviselő-testület biztosítja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást a pályázati 

átvétel-átadást követően ebből következően hátrányosan szankció nem érheti, továbbá az 

átvétel-átadás során felmerülő költségek Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése figyelembe 

vételével – az átvétel-átadás lebonyolítására és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SzSzK intézményvezető, Nyúl u. 5-7. 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője: 

 

Köztudott, hogy Kiskunhalason az önkormányzat közterületi térfigyelő rendszert épít ki. 

Jelenleg olyan stádiumban van, hogy a kivitelező a munkákat végrehajtja, látható a 

közterületeken. A közterületi kamerarendszer üzemeltetésének az előfeltétele, hogy az 

önkormányzat erről rendeletet alkosson, s egy adatvédelmi szabályzatot fogadjon el. Az 

elkészített előterjesztés jogszabályi előírásokon alapul, illetve az önkormányzat az 

elfogadásával ennek a jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. Kérné Polgármester urat, 

hogy két módosítással bocsássa szavazásra az előterjesztést. Az egyik a rendelet 1.számú 

melléklet 3.sorában egy helyesírási hiba, régi posta helyett rési posta lett írva. Ezt majd 

javítanák. A másik módosítás is egy ilyen jellegű tévesztés. A 18. sorban az egyik kamera 

elhelyezése Szabadkai utca-Tó utca sarka lett írva, helyen Szabadkai-Átlós út sarok, hiszen a 

tüzéptől már Átlós útként van megnevezve a jelzett útszakasz.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a kiegészítéssel szeretné, hogy tárgyalják továbbiakban az előterjesztést.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Inkább egy problémára hívná fel a figyelmet. Alapvetően a rendelet tartalmával, céljával 

egyetért, de jogtechnikailag van benne egy komoly hiba. Az 5.§ (1) bekezdése azt mondja, hogy 

a képfelvevők helyét és számát a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza, majd a 6.§ (1) 

bekezdése azt mondja, hogy a közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel 

megfigyelt közterületek kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület 

határozatban dönt. Itt van a probléma, ugyanis jogszabály szerint rendelet határozattal nem 

módosítható. Rendelet csak rendeletmódosítással módosítható. Ezt az egész 6.§-t ki kell venni, 

hiszen ha része mellékletként, a melléklet is része a rendeletnek. Mellékletet a képviselő-testület 

határozattal nem módosíthat. Teljesen jó, csak a 6.§ teljesen felesleges benne. Ha módosítaniuk 

kell, akkor egész egyszerűen magát a rendeletet kell módosítani, nem pedig egy határozat 

módosítja a rendeletet. Javaslata semmit nem változtat a rendelet tartalmán. Csak azért 

javasolja a 6.§ törlését, hogy így jogszabályszerűleg is jó legyen a rendeletük. Tartalmilag 

minden rendben van vele. 

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője: 

 

Annyiban válaszolna, hogy kettő külön jogi aktusról van szó. Azt mondja a jogszabály, hogy az 

önkormányzat csak olyan közterületet figyelhet meg, amelyről a képviselő-testület a 
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közterület-felügyelet javaslata alapján dönt, illetve azt kijelöli. Amikor a képviselő-testület a 

kamera helyeinek kijelöléséről határozatban dönt, az egy külön jogi aktus. Ha ezt a határozatát 

módosítja, nyilván akkor ez ennek a jogi aktusnak a része. Ha ezt a határozatot módosította, az 

értelemszerűen a következőkben is előfordul, hogy a rendelet 1.számú mellékletével nem fog 

stimmelni. Amikor ezen határozatot a képviselő-testület módosította, utána ezen határozati 

döntés alapján rendelettel fogja természetesen módosítani a rendeletét egy másik jog aktussal, 

tehát nem ütközik a kettő egymással. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Így van, tehát akkor érthető, hogy egyszer van egy rendeletről szóló és egyszer egy határozatról 

szóló, amit egyébként már korábban meg is hoztak, amikor kijelölték a kamerák helyeit.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Biztos benne, hogy Kiskunhalas lakosságának egyik fontos elvárása, hogy a közbiztonság 

helyzete a városban minél jobb legyen. Ez a kamararendszer, ami kiépítésre kerül, alkalmas 

arra, hogy a lakosság biztonságérzete növekedjen. Ha visszagondolnak rendőrkapitány úr 

néhány órával ezelőtti tájékoztatójára, akkor bízik benne, hogy a következő alkalommal, 1 év 

múlva, amikor megint meghallgatják a kapitányság beszámolóját, akkor még jobb adatokat fog 

tudni majd elmondani a közbiztonság helyzetéről. Nagyon örül ennek az előterjesztésnek és 

gratulál hozzá.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon régi adóssága már a városnak ez a kamerarendszer. Úgy emlékszik, hogy több 

ciklussal ezelőtt is volt már arról szó, hogy mekkora szükség lenne erre a városban. Sajnos ezek 

a dolgok nem valósulhattak meg. Nagyon örülnek annak, hogy az előző választási kampányban 

a Sikeres Halasért Társaság egyik vállalási pontja a térfigyelő kamerarendszer kiépítése volt és 

nagyon örülnek annak, hogy ez a választások után másfél évvel teljesülni is tud.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ő is úgy gondolja, hogy ez egy szükséges 

fejlesztés, hogy a város közbiztonságát javítani tudják. Abban is megegyeztek már, hogy a 

rendőrséggel is szorosan fognak együttműködni ennek a rendszernek az üzemeltetése kapcsán.  

A rendelet megalkotásának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 635   Száma: 16.05.26/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 14:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

635   Száma: 2016.05.26/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2016. (V.30.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről 

 

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

bekezdésében meghatározottak alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. 

§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének a kikérésével a 



35 
 

következőket rendeli el: 

1. § 

(1)  A rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet alkalmazásában a térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely 

biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, 

felhasználását, továbbítását és törlését. 

2. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kiskunhalas 

közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

(2) A közterületi térfigyelő rendszer célja az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a 

jogsértések visszaszorítása, a közrend és közbiztonság, valamint a közterületek rendjének 

fenntartása, továbbá a bűnmegelőzés, a bűnüldöző szervek tevékenységének segítése, 

valamint a bűnüldözésben és bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi,- 

vagyonbiztonságának fenntartásában tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés 

hatékony elősegítése. 

3. § 

Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő Önkormányzati Rendészet 

Közterület-felügyeletét (a továbbiakban: közterület felügyelet) bízza meg. 

4. § 

A közterület felügyelet a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére, a térfigyelő 

rendszerrel készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és 

törlésére, valamint a fentiekben nem nevesített bármely más adatkezelésre kizárólag a 

Ktftv-ben, az Infotv-ben, továbbá jelen rendelet 2. számú mellékletét képező Közterületi 

Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzatában rögzítettek alapján jogosult. 

 

5. § 

(1) A képfelvevők helyét és számát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat az Önkormányzat 

honlapján (www.kiskunhalas.hu) közzé kell tenni. 

6. § 

(1) A közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületek 

kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 

(2) A megfigyelt közterületek felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, 

melynek naprakész állapotban tartásáról a jegyző köteles gondoskodni a Képviselő-testület 

által a kijelöléssel összefüggésben hozott határozata alapján. 

 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalason tervezett térfigyelő kamerarendszer kamera helyeinek 

elfogadásáról szóló 9/2016. Kth. számú határozat módosítása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője: 

 

Ez egy technikai módosítása ennek a képviselő-testületi határozatnak. Ilyenre később is sor 

kerülhet, mint az előbb említették, például azért, ha felszerelnek még 1-2-3-5 helyre kamerát, 

ezt mindig módosítani kell majd. Ez a technikai probléma a következőkből adódott. Januárban 

fogadták el a kamerahelyekről szóló határozatot. A tervezésnél elsősorban azokat a szakmai 

szempontokat vették figyelembe, amelyek a rendszer céljának elérésében elsődlegességet 

élveztek. A migrációs mozgástól kezdve az esetleges utazó bűnözők mozgásáig, de sorolhatná 

hosszasan. Másodlagos volt a technikai háttér vizsgálata, hiszen ez egy elég komoly munka, az 

összes közműkezelőnek, közútkezelőnek megfelelni, mindent figyelembe venni. Mikor a testület 

elfogadta, azt követően kerítettek sort a mélyebb technikai vizsgálatra az egyes 

kamerahelyeknél. Szerencsére sikerült jól megtervezni ezt a rendszert. Egy olyan hely adódott a 

Szabadkai út-53-as főút kereszteződése, ahova terveztek kamerát, akkor derült ki, hogy ott 

állandó áramot nem tudnak biztosítani a közvilágítási oszlopról, mert csak ideiglenes áram 

van. Amikor világít akkor van áram, ha nem világít, nincs áram. Nyilván ez a kamerának nem 

felel meg. Jelentős költséggel járt volna oda állandó áram kiépítése, ami az erre fordítható 

összegbe nem fért bele. Ezért úgy döntötték, hogy ezt a kamerahelyet módosítják és áthozzák a 

Szabadkai út-Átlós út kereszteződésébe. Szakmai problémát ez nem okoz, hiszen a délről jövő 

forgalmat tudták volna figyelni ezzel a kamerával. Ezt a VÉDA rendszer rögzíti. Aki pedig 

valamilyen oknál fogva úgy dönt a VÉDA rendszert kikerülve a Szabadkai úton közelíti meg a 

várost, azt ez a kamera fogja rögzíteni. Szakmai problémát nem okoz, pénzügyi problémát nem 

okoz, hiszen ugyanolyan típusú kamera, ugyanolyan darabszámban, ugyanazzal a módszerrel 

kerül kiépítésre. Az az előny származik belőle, hogy itt kivitelezhető.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a kamera áthelyezéséről szóló határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 636   Száma: 16.05.26/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

636   Száma: 2016.05.26/6/0/A/KT 

 

130/2016. Kth. 

Kiskunhalason tervezett térfigyelő kamera rendszer kamera helyeinek elfogadásáról szóló 

9/2016. Kth. számú határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalason tervezett 

térfigyelő kamera rendszer kamera helyeinek elfogadásáról szóló 9/2016. Kth. számú 

határozatának mellékeltében megállapított kamerahely felsorolásban a 18) számú kamera 

helyét az alábbiak szerint módosítja: 

 

18) Szabadkai út -  Átlós út  

Kamera: 3 fix + 1 fix rendszám 

Elhelyezés: Szabadkai út -  Átlós út kereszteződésben 

Áramellátás: áramszolgáltatótól kiépítve 

Üzletek: kereskedelmi - szolgáltató egységek,  

Forgalom: Szabadkai út, Tó utca, STOP táblás kereszteződés 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2015-ben végzett tevékenységéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

Víz van-e a gyepmesteri telepen? A 2007-ben felfüggesztett fejlesztések, itt felsoroltak 

hiányosságokat, hogy miket kellene szinte azonnal megépíteni. Mikorra várható ez? 

Az utolsó mondatban van, hogy a gyepmesteri telepnél a gyepmesteri tevékenységet egy négy 

órás kiegészítő foglalkoztatottal kellene segíteni. Ez az idén megvalósulhat-e már?  

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője: 

 

Igen, van víz a gyepmesteri telepen. Amikor 2004-ben az önkormányzat visszavette a 

gyepmesteri telep működtetését, akkor helyrehozták a fúrt kutat és onnan a gyepmester a 

szükséges mennyiségben tud vizet vételezni. Ez majd kicsit fejlődni fog. Meg van rendelve a 

DÉMÁSZ-tól az elektromos áram kiépítése a gyepmesteri telepre. Erre a pénzügyi fedezet is 

rendelkezésre áll. Bíznak benne, hogy az idén a kivitelezés is megvalósul, ha nem, akkor a 

következő évben biztos. Ezt sajnos érdemben nem tudják befolyásolni. Értelemszerűen, ha 

elektromos áram lesz a gyepmesteri telepen, az mindenféleképpen a működés minőségét 

jelentősen befolyásolni fogja. Normális vízellátás, normális lehetőség karbantartásra, 

fűnyírásra, kaszálásra, fertőtlenítésre, hadd ne sorolja tovább. Ez egy jelentős minőségi 

változás lesz.  

A 4 órás kisegítő személyzet azért szükséges, mert a gyepmesternek rendkívül módon 

szerteágazó a tevékenysége. Sokan nem tudják, de a gyepmester tevékenységének a részét 

képezi az elhullott állatok közterületről történő begyűjtése. A tavalyi évben 5665 kg-ot gyűjtött 

be, ami egy elég komoly mennyiség. Egy négy órás segítséggel, akár nem is minden nap, a 

gyepmesteri terep karbantartását, működését tudnák kicsit magasabb szintre hozni. A 

Városgazda Zrt. vezetőjével egyeztetett, kiválasztanak egy embert és ebben segíteni fognak. Ez 

a közeljövőben, szerinte a következő héten várható, hogy indul.  

A fejlesztésekről elmondja, hogy amikor átvették a gyepmesteri telepet, nem volt a telepnek 

engedélye. A korábbi üzemeltető tevékenysége során a működési engedélyt az 

állategészségügyi hatóság visszavonta. Értelemszerűen feltételeket szabott, hogy ezt milyen 
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módon adják vissza. Ezeket a feltételeket teljesítették beruházásokkal. Visszakapták az 

engedélyt, de utána is folyamatosan fejlesztették a gyepmesteri telepet. A kennel vásárlástól 

kezdve az elfogadható gyepmesteri autóig megint hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen 

fejlesztéseket hajtottak végre. 2007-ben ezek leálltak az önkormányzat takarékossági 

programjának a keretében. Most már eljutott arra a szintre a gyepmesteri telep, beleértve a 

kennelek állapotát -12 éves kennelekről beszélnek-, tönkrementek az állati hulladék tároló 

konténerek –szintén 12 éves konténerekről beszélnek-, illetve komfortnövelés céljából 

betonozás kell, előírás miatt az állati hulladéktároló rész kerítéssel történő leválasztása is fel 

van sorolva. A jelenlegi költségvetésük ennek a pénzügyi fedezetét tartalmazza. Igyekeznek ezek 

a fejlesztéseket idén nyáron végrehajtani.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 637   Száma: 16.05.26/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; 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 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

637   Száma: 2016.05.26/7/0/A/KT 

 

 

131/2016. Kth. 

Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2015-ben végzett tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2015.évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

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

 

A 2015-ös évet egy alacsonyabb támogatási intenzitás mellett tudták eredményesen zárni. 

Szeptemberig voltak likviditási problémáik, ezután négy olyan projekt zárult le, ami 2012. óta 

tartó szerződések teljesítését igazolta. Több, mint 20 millió Ft bevétele keletkezett cégüknek 

ebben az időszakban. 2012.óta várták ezeket az összegeket, ami nagyon eredményes és sikeres 
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évet vont maga után. Viszont aggasztó, hogy folyamatban lévő kommunikációs szerződéseik 

nincsenek, de várják a további lehetőségeket.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Rövid lesz és érthető. Gratulál a munkájukhoz, ügyesek voltak nagyon.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is azt gondolja, hogy a beszámolóból visszatükröződik, hogy eredményes évet tudott zárni a 

Kft., amihez minden munkatársának gratulál. Köszönik nekik és hajrá előre! 

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 638   Száma: 16.05.26/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; 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 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

638   Száma: 2016.05.26/8/0/A/KT 

 

 

132/2016. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 11 929  eFt mérleg szerinti eredménnyel 

(nyereség) elfogadja. 

 

 

 

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. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2015.éves beszámolójának elfogadása és a vezető 

tisztségviselő részére felmentvény megadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

A Halasi Városgazda Zrt.-nek van egy cége is, a Halasthermál Kft. Szeretne arról is 

beszámolni, hogy annak is az egyszerűsített éves beszámolóját elfogadták, s megtörtént a 

mérlegbeszámolójának az elfogadása.  

Amit szeretne általánosságban elmondani, hogy tevékenységük nagyon kicsi, de azért pozitív 
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eredményt mutat. Ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy összességében éves szinten a pénzügyi 

dolgok rendben voltak, ezt köszönik a városnak és a pénzügyi osztályvezetőnek is, hiszen a 

likviditásukra elsősorban ő ügyel. Ahogy a korábban években is mondta, ez a tendencia 

megfordult 2014. után és ebben az évben ez változatlanul jó irányba megy. Ez 

mindenféleképpen azt jelenti számukra, hogy nyugodtan tudják végezni a munkájukat. A várso 

költségvetési helyzete az ő helyzetüket is jóvá teszi. Bővültek az eszközeik, fűnyíró, sószóró. 

Annak idején engedélyezték, de saját forrásból hajtották végre. Azt kell mondania, hogy ezzel 

az eszközállománnyal még hatékonyabbá vált a munkájuk.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Egy évvel ezelőtt, amikor itt a Városgazda Zrt. beszámolójánál jártak, akkor is ő egyedül 

nyomta meg a hozzászólás gombot és akkori politikai pályafutása egyik legnagyobb hibáját 

követte el egy-két képviselőtársa szerint, mert megdicsérte a Városgazda Zrt.-t. Akkor egy két 

órás vita kerekedett ebből. Azt gondolja, hogy ezt az elmúlt egy évet most megfelelően le tudják 

mérni, hogy most vajon mekkora vita kerekedik. Most kicsit bonyolultabban fogja megdicsérni 

a Városgazda Zrt.-t. Az gondolja, hogy a dicséret jár a 2015-ös évért és ezt azzal szeretné 

indokolni, hogy messzemenőkig a Városgazda Zrt. az önkormányzatnak az a cége, aki a 

legösszetettebb és legnehezebb feladatot végzik a mindennapokban. Akár az interpellációkból, 

képviselői kérésekből, vagy lakossági bejelentőkből, vagy bármilyen más módon 

megfogalmazott kérdésből látszik az, hogy a lakossági igények és elvárások egyre inkább 

növekednek. Azt gondolja, hogy ez teljesen természetes és elfogadható, viszont a Városgazda 

Zrt. korábban megismert helyzete révén ezeket nem mindig egyszerű teljesíteni, mégha az 

észrevételek, javaslatok nagy részével mindig egyet is értenek. Ezért is tartotta már egy korábbi 

hozzászólásban kiemelni azt, hogy látniuk kell a Városgazda Zrt. esetében akár az 

eszközparkot, akár a személyi állományt tekintve, honnan indultak. Egy másik nagyon fontos 

dolog, amit látniuk kell, hogy hasonló méretű városokban az ilyen feladatot ellátó cégek 

esetében mekkora költségvetésről, mekkora személyi állományról beszélhetnek. Azt gondolja, 

hogy alapvetően itt még van lemaradásuk. Ha a Városgazda Zrt.-ről beszélnek, a következő 

években legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy megadjanak ahhoz minden támogatást, hogy 

mind a személyi állományban, mind az eszközparkban előrelépés következhessen be és ennek a 

végeredményeként majd az utak, járdák és egyéb közterületi problémákkal kapcsolatos 

problémák csökkenését fogják látni. Amit zárásként szeretne elmondani, hogy a 2015-ös évben 

ezt tapasztalta. Az sem titok, hogy kicsit nehezen indult az év. Talán emiatt kavart akkora vitát a 

tavalyi dicsérete, de összességében továbbra is fenntartja ezt, s köszöni mind Vezérigazgató úr, 

mind kollégái mindennapi munkáját.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászóló nincs ehhez a témához, le tudják zárni a vitát. Ő is csak csatlakozni tud 

Alpolgármester úrhoz és azt gondolja, hogy a lehetőségekhez mérten a Városgazda Zrt. és 

munkatársai jól teljesítettek a tavalyi évben. Szerinte ez a vonal folytatódik az idei évben is, a 

városon is ez látszódik, mégha van is még munkájuk. Ezzel szerinte nem mond újat. Van még 

hova fejlődniük, amit tesznek is a mindennapokban.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 639   Száma: 16.05.26/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 85.71 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 14.29 13.33 2 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

639   Száma: 2016.05.26/9/0/A/KT 

 

 

133/2016. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt. 2015.évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők 

részére a felmentvény megadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2015. 

évi éves beszámolóját 351.849 eFt árbevétel mellett, 285.198 eFt mérlegfőösszeggel és  6.038 
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eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. A mérleg szerinti eredményt teljes mértékben az 

eredménytartalékba helyezi. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda 

Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy  Molnár 

Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2015. évben munkáját a gazdasági társaság 

érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a 2013.évi V.törvény 

3:117.§ (1) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

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

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 

 

Egyrészt reflektálna arra, hogy köszöni Alpolgármester úr dicséretét. Még az elismerés is elég 

egyébként. A kollégáinak is tolmácsolni fogja, hogy ez megtörténi, hiszen számukra mégiscsak 

fontos. A bonyolultsághoz, amit mondott, csatlakozna. A Halas-T Kft. személyén keresztül is 

szoros összefüggésben van a Városgazda Zrt.-vel. Látszódik, hogy a távhő ellátás tevékenységet 

tekintve úgy gondolja, hogy relatíve bonyolult rendszer alakult ki ebben a dologban. Ha 

végignézik a számokat, vannak ebben mínuszok és pluszok is. Azért kért szót, mert a mínuszokat 

megfelelő helyen kell kezelni. A cég összességében jó évet zárt azokkal a tevékenységekkel, 

amelyeket kifelé is végez és gyakorlatilag a Városgazda Zrt. irányába.  

Más helyeken sokszor elmondta már, hogy ez a két cég egy. Ez az átvétel során 2012-ben így 

alakult ki. Azt gondolja, hogy ennek az átalakítása nagyon bonyolult lenne. Nagyon sok előnye 

van annak, hogy a két cég szorosan együtt dolgozik, s a pénzügyi, finanszírozási dolgokat így 

megoldja. A hőtermelésben látnak még bizonyos mínuszokat. Tudni kell, hogy ez ugyanaz a 

történet, ami a víznél, a szemétszállításnál és egyéb dolgoknál látszódik. Az árrendszer, a 

költségek elszámolása, a számviteli szétválasztás és mindenféle tevékenység letisztázása miatt 

jönnek ki ilyen számok, de ha a két tevékenységet együtt nézik, akkor nem annyira rossz a kép. A 

távhő az utóbbi két évben már sokkal jobban végzi a munkáját, mint korábban. Stabilan, 
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normálisan ellátja a feladatát. Mindig csak zárójelben szokta elmondani, hogy mindez csak a 

napi működésről szól. Polgármester úrral sokszor beszélnek erről, ő is tudja, hogy a távhőben 

rengeteg fejlesztési és egyéb dolog hiányzik. Igyekeznek pályázatokkal, mindenféle dolgokkal a 

napi dolgokat is megoldani, kisebb olyan dolgokat megcsinálni, ami a működést biztonságossá 

teszi. Most is olyan lehetőségeket próbálnak elérni, amelyekkel ez a rendszer még jobban, még 

stabilabban fog működni. A 2015-ös beszámoló azt mutatja 2012, 2013, 2014 után, hogy a napi 

működés, a távhő állapota megfelelő.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Nemcsak mint önkormányzati képviselő, hanem a napi munkája során is több szálon kötődve 

ismeri a távhő munkáját. Ezúton is szeretné megköszönni az ügyvezetésnek és a Halas-T Kft. 

minden dolgozójának azt az áldozatos munkát, amivel ezt a rendszert a lakosság szolgálatába 

állítják és gondoskodnak a zavartalan működéséről.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem érkezett, így a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 640   Száma: 16.05.26/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; 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 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

640   Száma: 2016.05.26/10/0/A/KT 

 

134/2016. Kth. 

A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2015.évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító 

Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját 251.178 eFt árbevétel mellett, 160.629 eFt 

mérlegfőösszeggel és   6.422 eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. A mérleg szerinti 

eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 

ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy  Molnár Ferenc 

ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2015. évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek 

elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a 2013.évi V.törvény 3:117.§ (1) 

bekezdésében foglalt felmentvényt megadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője, Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

Arról az üzletről van szó, mivel a Hősök tere 1. egy elég nagy hely, mindenféleképpen el kell 

mondani, hogy ez a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben balra lévő sarki üzlet, 

amelyiket legalább 3-4 alkalommal próbáltak két fordulóban részben piaci alapon kiadni azzal, 

hogy befolyásolnák az ott lévő tevékenységet. Többször egyeztettek, hogy az lenne a kívánatos, 

ha ott olyan tevékenység történne, ami illik a városképhez, illik a hely szelleméhez, 

funkciójához.  

Nagyon sok érdeklődés volt. Nyilván itt magasabbak az árak is, de az egyik legfrekventáltabb 

helyen van. Nagyon kevés pályázó lett. Egy-kettő volt, aki kicsit komolyabban vette a dolgokat. 

Igazán értékelhető ajánlat sajnos nem jött. Amikor ebben a folyamatban voltak, akkor 

jelentkezett a Magyar Államkincstár részéről a leírás szerint egy olyanfajta hasznosítás, ami 

egy állampapír-értékesítési pontot jelent. Hetente 2 napot használnák ezt a helyiséget, s még 

mindig megvan a lehetőség arra, hogy bármiféle több tevékenység még megtörténjen. Erre 

teljesen nyitottak. Nyilvánvaló, hogy az ártárgyalások során egy olyan ár alakult ki, amivel 

kapcsolatban egy egyéni döntést igényel mindenféleképpen ez a folyamat. Gyakorlatilag 

mérsékelt áron lenne –hangsúlyozza- a heti 2 napi kiadás. Ehhez kérnék a segítségüket. 

Látszódik, hogy piaci alapon, teljesen szabadjára engedve ezt a dolgot, úgy tűnik, hogy ezt az 

üzlethelyiséget így nem lehet értékesíteni. Ez lenne egy olyan értékesítés, ami szellemében 

megfelelne a helynek, s még összegében is egy elviselhető értékű bevételt hozna.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A táblán látja, hogy Vincze Attila fog utána következni, így megelőzi. Rá hárul az a feladat, 

hogy megdicsérje a frakciótársát, ugyanis ő ennek az ötletnek a gazdája. Vincze Attilától 

származik az ötlet és örül, hogy határozati javaslat formájában előttük van ez a kezdeményezés, 

amely szintén egy olyan előterjesztés, ami jó hír a halasi lakosságnak. A mostani infláció és 

banki kamatértékek olyanok, hogy a lakosságnak az egyik legbiztosabb és legjobb befektetési 

forma, amennyiben van megtakarított pénze, az az állampapír. Azért nagyon jó ez a 

kezdeményezés, mert attól, hogy Kecskeméten, vagy Szegeden, tőlük jó néhány kilométerre 

vannak olyan nagyobb városok, ahova éppen el lehet menni és jegyezni állampapírt, de így, 

hogy Halason kimondottan van a Magyar Államkincstárnak egy kihelyezett irodája, így talán 

több halasi lakos tud majd ezzel a lehetőséggel élni. Arról se feledkezzenek meg, hogy ez 

tulajdonképpen egy ösztönzött érdek is, hogy a magyar államadósság ne egy külső, sérülékeny 

finanszírozású legyen, hanem egy belső, stabilabb finanszírozású. Egy stabil pénzügyi 

környezet pozitívan hat majd vissza minden magyar állampolgárra. Mégegyszer köszöni ezt 

Attilának.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Természetesen itt az vezérelte, hogy a helyi lakosoknak kényelmesebben lehessen a 

befektetéseiket eszközölni. 60 km-es körzeten belül nem volt olyan lehetőség, csak a postán 
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keresztül, hogy kincstárjegyet, vagy államkötvényt tudjanak vásárolni. Egyszerű kényelmi okok 

vezérelték és talán úgy néz ki, hogy sikeres volt ez a kezdeményezés.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Most egy kicsit az ő választási programjukra utalna vissza. Miután a fő gondolatmenetük az 

volt, hogy Kiskunhalas térségi központi szerepét kell erősíteni, bár ő maga is tudja, hogy ez 

csak egy apró építőköve, de biztos benne, hogy Kiskunhalasnak nem válik majd hátrányára az, 

ha állampapír értékesítési pont nyílik ebben a városban. Ezzel kapcsolatban annyit szeretne 

elmondani, hogy ezeken a tárgyalásokon részt vett, azt tudni kell, hogy bár több kereskedelmi 

banknál is lehet vásárolni különböző értékpapírokat, azonban az állampapír értékesítési 

ponton keresztül van lehetőség akár a babakötvényt, vagy más olyan egyéb, a kincstárhoz 

kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni, amelyre a bankokon, vagy pénzintézeteken 

keresztül nincs lehetőség.  

A másik fontos dolog, hogy ezzel gyakorlatilag egy információs pont fog megvalósulni a 

belvárosban. Arra is van lehetőség, hogyha a hét többi napjára más funkciót tudnak találni, 

attól sem zárkózott el az államkincstár, hogy ugyanezen a helyen ez megvalósuljon.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy jól körüljárták a témát, s ez 

egy teljesen pozitív döntés lesz, amennyiben egyetért a határozati javaslattal a 

képviselő-testület. Magyar Államkincstár értékesítési pont nyitásának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 641   Száma: 16.05.26/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; 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 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

641   Száma: 2016.05.26/11/0/A/KT 

 

135/2016. Kth. 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonában lévő, Kiskunhalas 1 hrsz-ú, természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1. szám alatt található, 1. melléklet szerinti, két – összesen 40,75 m
2
 alapterületű – 

üzlethelyiség Állampapír Értékesítési Pont céljára a Magyar Államkincstár részére történő 

bérbeadása folytán bérleti díj-kedvezményt biztosít. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolóinak és 

közhasznúsági mellékleteinek elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Körükben vannak az alapítványok vezetői. Kívánnak-e kiegészítést tenni a beszámolóhoz? 

Nincs külön kiegészítés.  

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapítványok beszámolóinak elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 642   Száma: 16.05.26/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; 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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

642   Száma: 2016.05.26/12/0/A/KT 

 

136/2016. Kth. 

Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolóinak és közhasznúsági 

mellékleteinek elfogadása (Berki Viola Közalapítvány) 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 

Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoport 

Karsai Zsuzsanna elnök, Berki Viola Közalapítvány, Dr. Nagy Mór u. 26. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

137/2016. Kth. 

Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolóinak és közhasznúsági 

mellékleteinek elfogadása (Halasi Csipke Közalapítvány) 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 

Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

Pajor Kálmán elnök Halasi Csipke Közalapítvány, Kossuth u.37/A 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

138/2016. Kth. 

Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolóinak és közhasznúsági 

mellékleteinek elfogadása (Város Sportjáért Közalapítvány) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor csoportvezető, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport 

Horváth Anikó elnök, Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, Kertész u. 28/a 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

139/2016. Kth. 

Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolóinak és közhasznúsági 

mellékleteinek elfogadása (Városért Közalapítvány) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Városért Közalapítvány 

2015. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány, Szent Gy. tér 12. 

 

 

Határidő: azonnal 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Jelentés a 2015. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jelentés elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 643   Száma: 16.05.26/13/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

643   Száma: 2016.05.26/13/0/A/KT 

 

 

140/2016. Kth. 

Jelentés a 2015. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben végrehajtott 

felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített a tárgyévre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőr 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi Ellenőrzési Terve 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 644   Száma: 16.05.26/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

644   Száma: 2016.05.26/14/0/A/KT 
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141/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési Terve módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2016. évi Ellenőrzési Tervét a melléklet szerinti módosított formában jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőr 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 

Szabályzat) módosításának kiegészítése 

 

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 

 

#: 645   Száma: 16.05.26/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 
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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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

645   Száma: 2016.05.26/15/0/A/KT 

 

142/2016. Kth. 

Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 

módosításának kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát szükségesnek tartja a következő pontokban: 

 a) Nyúl utcai szociális intézmény beépítési lehetőségének növelése 

 b) 53. sz. út melletti egykori vendéglátóhely területének gazdasági vagy közlekedési 

területbe sorolása 

 c) Eötvös utca keleti oldala beépítési lehetőségeinek felülvizsgálata 

 d) Hírnök utca és környéke telekméretre vonatkozó előírásainak felülvizsgálata 

 e) Semmelweis téri társasházak építési előírásainak felülvizsgálata 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát alátámasztó tervdokumentáció elkészítésére a tervező 

Új-Lépték Bt.-vel kötött szerződést jelen határozat pontjaival kiegészítse, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti egyeztetési folyamatot folytassa le. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész    általa: tervező 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 646   Száma: 16.05.26/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

646   Száma: 2016.05.26/16/0/A/KT 

 

 

143/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, 

hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 94/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Lomb utcai óvoda beruházásának jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beruházás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 647   Száma: 16.05.26/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

647   Száma: 2016.05.26/17/0/A/KT 

 

144/2016. Kth. 

Lomb utcai óvoda beruházásának jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

I./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 

mint vagyonkezelő részére a Lomb Utcai Óvoda épületén a főbejáratnál történő 

akadálymentesítési és a konyha felőli telekrészen kerítés és kapuépítési munkákat bruttó 

738.150,- Ft értékben. 

 

II./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent József 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 

mint vagyonkezelő részére, hogy a 2016-2017. évi éves elszámolt értékcsökkenés 

visszapótlással szemben a Lomb Utcai Óvoda főbejáratnál történő akadálymentesítési és a 

konyha felőli telekrészen kerítés és kapuépítési munkák beruházása beszámítható legyen. 

 

Amennyiben a 2016-2017. évi éves értékcsökkenés összege meghaladja a beszámításra kerülő 

beruházás összegét, akkor a  Vagyonkezelő a Vagyonkezelői szerződés 7/A. pontjának 3. 

bekezdése alapján jár el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Áchim A. u. 1. 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

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

18 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyes beruházási célú pályázatok benyújtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon örömteli, hogy a Sikeres Halasért Társaság választási programja mentén zajlik a 

városban a munka, történnek fejlesztések és kerülnek beadásra pályázatok. A választási 

kampányban a programjuk egyik fő eleme volt az öt gyűjtőút vállalása. Nagy örömükre javában 

zajlik a városban, a Bajza utca mellett most pályáznak a Petőfi utcára is. Bíznak benne, hogy 

ismét győztesen fognak kikerülni ebből a pályázatból és a következő években a többi 

elhasználódott gyűjtőutat is fel tudják újítani.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy olyan pályázati forma, ami viszonylag meghatározott területeket enged fejleszteni. 

Ezeken területeken van tere a fejlesztésnek. Tavaly is beadták egyébként ugyanezekre a 

forrásokra, ebben a keretben sikerül az idei évben fejleszteni az Ady utcai óvodát a tavalyi 

pályázat nyomán. Remélik, hogy ebben a pályázati ciklusban is sikeresek lesznek és legalább 

valamelyik fejlesztésük, ha nem is mindegyik, meg tud valósulni a közeljövőben.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Amikor legutóbb Vizkeleti Szabolcs képviselő úr felvetette, hogy a Sikeres Halasért Társaság 

programja mentén történnek az események, vagy hogy éjjel-nappal ezt az anyagot bújják, s ez 

alapján szövik a mindennapokat, jót mosolygott mindenki. Most, hogy ez másodszor hangzott 

el, azt szeretné elmondani, hogy nyilvánvalóan nem így van. Vannak olyan fejlesztések, 

amelyekről azt gondolja, hogy minden józanul gondolkodó kiskunhalasi egyetért, hogy 

elengedhetetlenek és itt erről van szó. Valószínűleg még a következő 3,5 évben ez többször elő 

fog kerülni. Legalábbis bízik benne, hogy olyan pályázatokat adnak be, vagy olyan döntéseket 

hoznak meg, amelyekre akár a jobb, akár a baloldal is gondolt a választások során. Addig azért 

ne ragadtassák szerinte magukat, hogy az ő programjukat valósítanák meg. Ők a saját 

választási programjukat valósítják meg, ugyanis erre kaptak felhatalmazást. Valóban igaz az, 

hogy a másik oldal programjában is voltak olyan elemek, amelyek megtalálhatóak voltak az 

övékében is. Nyilván ezeknél a döntéseknél a felhatalmazás is sokkal erősebb lesz.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Neki is ez ütötte meg a fülét, amit Vizkeleti képviselő mondott, hogy az SHT választási 
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programja mentén zajlanak az események a városban. Meg is fogalmazódik benne egyre inkább 

az a kép, hogy talán a jövőt tekintve egyszerűbb lenne, ha nem is indulna az SHT a 

választásokon, hanem csak leírná, hogy mit szeretne, ők pedig megcsinálják.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon megnyugtatóak ezek a frappáns és elmés hozzászólások, de megnyugtatja Képviselő 

urat, hogy fog indulni a Sikeres Halasért Társaság a jövőben is. Remélik, hogy a jövőben is a 

választási kampányuk során a választásban elhatározott céljaik és elemeik megvalósításra 

kerülnek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Remélik, hogy a célok hasonlóan az elmúlt választáshoz, hasonlítani fognak egymáshoz és 

akkor nem lesz komoly a véleménykülönbség.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy a mostani pályázatban 

meghatározott célok tényleg a város közösségének érdekeit szolgálják. Remélik, hogy sikeresek 

lesznek. Vagy most, ha pedig nem, akkor hajtani fogják a forrásokat a jövőben, hogy meg tudják 

valósítani ezen céljaikat.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 648   Száma: 16.05.26/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:37  

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 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

648   Száma: 2016.05.26/18/0/A/KT 

 

 

145/2016. Kth. 

Egyes beruházási célú pályázatok benyújtásáról (Hősök tere 1. elektromos hálózata) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Hősök tere 1. szám, 1 hrsz. 

alatti ingatlanon álló, közös önkormányzati hivatal székhelyhivatala elektromos hálózatának 

felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét 5.3 M Ft 

maximális mértékig a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a 

Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

146/2016. Kth. 

Egyes beruházási célú pályázatok benyújtásáról (Petőfi utca burkolatfelújítása) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Petőfi utca 

burkolat-felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 
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költségvetés belterületi utak karbantartása, javítása előirányzat terhére biztosítja. A 

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

147/2016. Kth. 

Egyes beruházási célú pályázatok benyújtásáról (Lomb utcai főzőkonyha fejlesztése) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által – 

a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – az Önkormányzati 

fenntartású saját konyha infrastrukturális felújításának támogatására meghirdetett pályázati 

kiírásra a Lomb utcai főzőkonyha infrastrukturális fejlesztésére és eszközbeszerzésére 

pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat önerejét 7 M Ft maximális 

mértékig a 2017. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert 

a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő 

feladatok elvégzésére.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás leromlott városi területek rehabilitációját célzó pályázat 

benyújtására 



67 
 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ha ezen a pályázaton nyernek, melyek a további feladatok? Konkrétan arra gondol, hogy itt 

általánosságban fogalmaznak, hogy milyen célok valósíthatóak meg ebből a pályázatból. 

Melyek a következő lépések, ha ez a pályázat zöld jelzést kap? Gondolja, akkor indul be az a 

tervszerű munka, ami konkretizálja, hogy mi is lesz ebből megvalósítva. Az lesz majd itt a 

városban élőknek az igazán érdekes dolog, hogy mi fog ebből majd megvalósulni.  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A TOP pályázati konstrukció keretében az eljárásrend az, hogy egy projektjavaslattal igényel 

támogatást az önkormányzat. Ennek a projektjavaslatnak az összeállítása van folyamatban. 

Jelen előterjesztés nyomán kap felhatalmazást a polgármester arra, hogy benyújtsa ezt a 

projektjavaslatot. Természetesen gondolkodnak azon, hogy milyen beruházások történjenek 

meg ebből. A pályázati kiírás azt teszi lehetővé, hogy önkormányzati tulajdonú leromlott 

városrészeken álló ingatlanokat újítsanak fel. Elsősorban a benne bérlőként lakók lakhatási 

körülményei fognak javulni egyrészt, másrészt ami legalább ennyire, ha nem még inkább 

fontos, hogy az önkormányzat bérlakás állománya tud ebből megújulni. Egy fontos eleme a 

projektnek, ami a pályázati konstrukció egyik hangsúlyos eleme is, hogy olyan közüzemi 

mérőórák kerüljenek beépítésre, amelyek megakadályozzák azt, hogy az ebben lakó, szerény 

bérleti viszonyokkal rendelkező bérlők adósságcsapdába kerüljenek a közüzemi számlák meg 

nem fizetése miatt. Ez egy fontos célja ennek.  

A további lépés az, ha a projektjavaslat benyújtásra kerül, azt követően dönt róla a támogató 

szervezet. Amikor a támogatói döntés megszületett, akkor a támogatói szerződés aláírását 

megelőzően mégegyszer fog erről a képviselő-testület dönteni. Ezek a TOP pályázati 

konstrukcióban benyújtott előterjesztések mindegyikében ez így szerepel. Ezzel párhuzamosan 

a tervezési, előkészítési munka természetesen zajlik. Ezeknek az önkormányzati tulajdonú 

épületeknek a felmérését végzik el. Előzetes költségtervet, költségbecslést kell készíteni. Ennek 

a folyamata zajlik most és zajlik egészen a pályázat benyújtásáig. Majd amikor a támogatási 

szerződés megszületik, tehát a képviselő-testület jóváhagyta annak az aláírását, akkor a 

pályázat megvalósítása során az első, második mérföldkőnek nevezett szakaszhatárig szükséges 

engedélyezési terveket elkészíteni, közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. Ezek a folyamatok a 

jövőben.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az előterjesztésben tulajdonképpen minden fontos információ benne van, de fontosnak tartja, 

hogy a főbb szempontokat azért kiemelje. Amit Osztályvezető úr elmondott, abban is fontos 

információk hangzottak el, csak szeretné nyomatékosítani egyrészt, hogy ez egy nagyon komoly 

beruházása a városnak. Ahogy látják is, 500 millió Ft-os nagyságrendről van szó.  

Az Erzsébet királyné téren és a Tabánban is nagyon sok olyan önkormányzati bérlakás van, 

aminek az állapota jelenleg nagyon rossz. Nem is igazán méltó arra, hogy ott család a mai 
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körülmények között egyáltalán éljenek. Az egy valós probléma, hogy itt a közüzemi díjakkal 

elég komoly hátralékok vannak. Ha ez a projekt végigmegy, akkor el tudják érni azt, hogy az 

önkormányzati lakásaikat tekintve egy nagy szegmensben tudnak felújítani, fejleszteni, 

kulturált viszonyokat teremteni az ott élőknek. Azzal, hogy olyan órák lesznek felszerelve, 

megakadályozzák majd, hogy a ki nem fizetett gáz, áramszámlák olyan adósságot képezzenek az 

ott lakóknak, amit ők nem tudnak kezelni. Ezért minden szempontból egy nagyon jó 

előterjesztés.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy a TOP-5.2.1-15 számú pályázati 

konstrukción elindul, ami gyakorlatilag ennek a mostani pályázatnak az előkészítő folyamatait 

teszi meg. Mondhatják pályázati szakkifejezéssel, hogy a pályázat soft része. Konkrét 

infrastrukturális beruházások valósulnának meg, amennyiben sikeres lesz a most benyújtani 

kívánt pályázat. Ő is azt emelné ki, hogy elsősorban a városnak az egyik legelhanyagoltabb 

részéről van szó, amit talán a legnehezebb sorsú halasiak laknak. Azt gondolja, hogy nagyon 

fontos ezekkel a területekkel foglalkozni. Az előkészítő munkák során többször, nyilvános 

fórumokon is elhangzott, hogy gondolkodtak abban, szükséges lenne egy teljesen új 

lakókörnyezetet kialakítani a bérlakások számára a Szegedi úton, de sajnos a pályázati keretek 

nem teszik lehetővé. Szerinte a tízet közelíti azoknak az egyeztetéseknek a száma, amelyeken ő 

maga is részt vett ezzel kapcsolatban. Az kiderült, hogy antiszegregációs szakértő soha nem 

lesz, mert az ilyen titulusú szakemberekkel zajlott talán a legtöbb vita. Azonban azt ki meri 

jelenteni, hogy annak ellenére, hogy a jelenlegi elképzelés jelen pillanatban nem valósulhat 

meg, de azon elképzelések, amelyek a pályázatba bekerülnek, azok is hasznosak lesznek. Bízik 

benne, ha a képviselő-testület támogatja, hogy ezt a pályázatot benyújtsák, s sikeresen szerepel, 

akkor a korábban felsorolt városrészeken valóban olyan fejlesztéseket tudnak végrehajtani, 

amelyek a mindennapi életet fogják majd javítani.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Csatlakozni tud az előtte szólóhoz, s egy pár dologgal kiegészíteni. Nagyon fontos cél ez, s 

nagyon bízik is benne, hogy sikerül ezt a pályázatot elnyerniük. Azt mindannyian tudják, hogy 

nagyon sokan laknak rossz körülmények között önkormányzati bérlakásokban. A munkájuk 

nagyon sokat találkoznak ezekkel az emberekkel és próbálnak rajtuk segíteni a lehetőségekhez 

képest. Azt gondolja, hogy ezzel a pályázattal mindenképpen egy élhetőbb környezetet tudnak 

nekik biztosítani és egy finanszírozható környezetet. Ha ez a két cél megvalósul, akkor nagyon 

sokat tett ez az önkormányzat azért, hogy ezek a nehezebb sorsú emberek életén javítson. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Az előző testületi üléseken, ha visszaemlékeznek rá, amit Alpolgármester úr is említett, a 

TOP-5.2.1-es pályázat az volt ennek a pályázatnak a soft része, ami egy 150 millió Ft-os 

pályázat volt, ami beadásra is került. Egyébként ezt az infrás pályázatot várták. Ez lesz az a 

pályázat, aminek látványos eredményei is lesznek, s ebből érzékel a legtöbbet a lakosság, akár 

az ingatlanok felújításával. Tudni kell, hogy kifejezetten szegregátumokra és a szegregátummal 

veszélyeztetett területen lehet beavatkozni. Ahogy említették is, az Erzsébet királyné téren, amit 

nem kis munka volt berakni, hogy szegregátummal veszélyeztetett területté minősítsék, de 

sikerült. Szerinte ez is egy két-három hónapos munkájukba beletelt.  

A másik fontos része, s ez is már visszatérő téma, hiszen az önkormányzati ingatlanok felújítása 

mellett maga a környezet rendbetétele is az egyik fontos szegmense ennek a pályázatnak. Nem 
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titok, hogy egyébként már hónapokkal ezelőtt elkezdtek erre a pályázatra készülni, hiszen a 

beadási határidő nagyon rövid. Most jelent meg és augusztus 1-jével be is kell adni, úgy, hogy 

komplett anyaggal kész kell, hogy legyen. Ha most kezdenék el ezeket a munkálatokat, biztos 

benne, hogy augusztus 1-jével nem tudnák beadni. Azért is volt egyébként a szegregátumokban 

magának a környezetnek a felmérése, hogy mekkora problémák vannak, mekkora költségvetést 

fog ez képviselni. Természetesen jó pár engedélyezést elkezdtek ez ügyben. Ezt is hónapokkal 

ezelőtt el kellett kezdeni ahhoz, hogy augusztus 1-jével ezt a pályázatot be tudják adni.  

Azt tudni kell még, hogy közösségi terek kialakítására is sor fog kerülni a szegregátumokban. 

Bíznak benne, ha marad rá pénz, utak és járdák építésére lehetőséget ad a pályázat. Nagyon 

bízik benne, hogy ez az 500 millió Ft be fogja takarni és látványos javulások lesznek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Szerinte mindannyian egyetértenek abban, hogy 

ez egy nagy lehetőség a város számára. Bízik benne, hogy mindenki támogatja a pályázat 

benyújtását, amivel véleménye szerint is hatékonyan fognak tudni javítani ezeken a városi 

terülteken. Mennek ebben az ügyben előre amennyiben a testület felhatalmazást ad erre most.  

A pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 649   Száma: 16.05.26/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; 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 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

649   Száma: 2016.05.26/19/0/A/KT 

 

148/2016. Kth. 

Felhatalmazás leromlott városi területek rehabilitációját célzó pályázat benyújtására 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.3.1-15 kódszámú 

pályázati felhívás szerint a Leromlott városi területek rehabilitációja céllal, legfeljebb 500 

millió forint támogatási összeggel. 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, felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető  

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető   

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 

irányuló helyi akciócsoport megalakítása és annak regisztrációja 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés nem járt bizottságok előtt. A bizottsági ülések közben formálódott ki, hogy 

ezzel az előterjesztéssel is foglalkoznia kellene a képviselő-testületnek. Röviden összefoglalná 

ennek a témának a lényegét. Tulajdonképpen már hosszú évek óta ismert a LEADER támogatás 

a települések esetében. Kiskunhalas is érintett külterülettel. Most olyan pályázati lehetőség 

nyílik ezzel az angol nevének a rövidítésével CLLD-nek hívott pályázati forrásokkal, amelyik a 

nagyobb településeket is hasonló módon támogatná, mint ahogy tették ezt korábban, vagy teszik 

ezt most is a LEADER típusú támogatások. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a forrásokat 

megkapják a helyi közösségek és a helyi közösségek saját arculatukban tudják felhasználni 

ezeket a forrásokat, a saját maguk által kiírt pályázatra lehet jelentkezni a helyi szereplőknek. 

Ezzel egy nagyban a helyi igényeket kielégítő forráselosztást lehet elérni. Azt gondolja, hogy ez 

mindenképp egy pozitív és kívánatos rendszer. Ha megvizsgálják azokat a LEADER 

közösségeket, amelyek nagyon jól és ügyesen sáfárkodtak az utóbbi időszakban a számukra 

biztosított forrásokkal, akkor azt látják, hogy nagyon szép eredményeket lehetett elérni. Ezzel a 

városok és a nagyobb települések számára megnyílik a lehetőség hasonló fejlesztések 

véghezvitelére. Ennek egy előfeltétele az, hogy aki ilyen típusú fejlesztést szeretne igénybe 

venni, annak ennek a hónapnak a végéig regisztrálnia kell magát. Meg kell alakítani azt a 

közösséget, azt a helyi akciócsoportot, amelyik működtetni fogja ezt a rendszert. Ennek a 

rendszernek a felépítésére és regisztrációjára kérnek most felhatalmazást. 

Ennek a pályázatnak a keretében, amely majd még a jövőben nyílik és vélhetőleg csak azok 

fognak tudni rajta pályázni, akik ezt a regisztrációt sikeresen teljesítik. Nagyjából azt lehet 

mondani, hogy 800 millió Ft-os a plafon. Ha megvizsgálják a városok és a pályázók számát, 

nem lehet elérni, de mindenképpen egy nagyon komoly fejlesztési forrást lehet megcélozni ezen 

az ágon keresztül a városnak és a városban lévő szervezeteknek, közösségeknek. Röviden ennyit 

tud pillanatnyilag erről a rendszerről elmondani. Amikor ezek az ügyek elindulnak és a 

pályázatot adják be, akkor ez ugyanígy visszakerül majd a képviselő-testület asztalára is. 

Fogják még ezt a kérdést tárgyalni. Egyelőre ez a határozati javaslat az akciócsoport 

megalakításáról és a regisztrációról szól. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A Polgármester úr által elmondottakat annyiban egészítené ki, hogy a 2014-2020 uniós 

fejlesztési ciklus tervezésekor került legelőször szóba az, hogy hasonlóan a LEADER típusú 

pályázatokhoz itthon is elinduljanak a CLLD típusú pályázatok, amelynek ugyanaz a vezérelve, 

mint a LEADER-nek. Ez a helyi közösségek általi vezérelv. Azonban nagyjából egy évvel ezelőtt 

nagyjából az az információ állt mindenki rendelkezésére, hogy végül Brüsszel ezt nem 

engedélyezte. Mondhatják azt, hogy a kormány nem engedte el ezt a vonalat. Körülbelül egy 

hónappal ezelőtt végül meg is jelent ez a felhívás, amelyről azt gondolja, hogy az 

önkormányzatok jelentős részének, akik ismerték az előzményének, furcsa volt. Ennek ellenére 

úgy döntöttek, hogy Kiskunhalasnak ebből nem szabad kimaradnia.  

A pályázatról azt kell tudni, hogy két beadási határidő van. Az egyik júniusi, a másik októberi. 

Azt gondolja, hogy mindenféleképpen az lenne Kiskunhalas számára a legüdvözítőbb, hogyha 

már a júniusi beadási határidővel ezen a pályázaton részt tudnának venni. Ennek azonban az az 

alapfeltétele, hogy ezt a konzorciumot, amit majd a helyi akciócsoportként fog funkcionálni, 
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május végéig létre kell hozni. Ezért is sürgeti őket a határidő. Ami miatt ezt még a bizottságok 

nem tudták tárgyalni, hogy még a hét elején is zajlottak olyan egyeztetések a Nemzetgazdasági 

Minisztérium képviselőivel –főleg tisztázó kérdések kapcsán-, amelyek miatt ezt nem tudták 

idehozni. Azt gondolja, hogy akik ismerik a LEADER típusú pályázatokat, számukra lehet azzal 

a hasonlattal élni, hogy lényegében ugyanaz, csak nem kistelepülések és a városok külterületére 

vonatkozóan, hanem pont azokra az akcióterületekre vonatkoztatva, akik pont a LEADER-ből 

kimaradtak. Ez Kiskunhalas városának szint egy nagy lehetőség lehet. Ennek a CLLD típusú 

pályázati rendszernek ez a legelső mérföldköve, hogy létre kell hozniuk ezt a helyi 

akciócsoportot.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy amennyire tudták, most 

körbejárták a kérdést.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 650   Száma: 16.05.26/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
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Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

650   Száma: 2016.05.26/20/0/A/KT 

 

 

149/2016. Kth. 

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi 

akciócsoport megalakítása és annak regisztrációja 

 

H a t á r o z a t  

 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vezetőként csatlakozni kíván a „Éld bele Halas!” 

konzorciumi formában létrejövő akciócsoporthoz és regisztrálni kívánja azt az Irányító 

Hatóságnál. 

 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

és a regisztrációt követően – a megjelenő tervezési felhívás által meghatározott módszertani 

iránymutatásoknak megfelelően – elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és 

közösségfejlesztési tartalmú Helyi Fejlesztési Stratégiáját. 

 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Konzorciumi 

megállapodást aláírja, az akciócsoport megalakításához szükséges nyilatkozatokat megtegye 

és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

 

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----- 

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal kötendő társberuházói szerződés 

jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez is egy olyan előterjesztés, ami a bizottságok előtt nem tudott vizsgálatra kerülni. Egy rövid 

kiegészítést szeretne kérni hozzá.  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Mint ahogy az előterjesztés indoklásában történt erre utalás, a közelmúltban mind a víziközmű 

társulat taggyűlésén, mind a képviselő-testület kifejezte azon szándékát, hogy a jövőben is 

együtt kíván dolgozni és közösen tervez a vízközmű társulat által megvalósítható 

beruházásokban közreműködést.  

Az eddigi szándéknyilatkozatoknak ez a jelen előterjesztésbe foglalt társberuházói 

megállapodás a következő lépést jelent, ami tulajdonképpen az elviekben elfogadott 

együttműködését konkrétabb kereteit rögzíti. Ez a társberuházói megállapodás ugyanolyan 

elven működik, ha a képviselő-testület jóváhagyja, mint a szennyvízcsatornázások kapcsán 

működött, ahol a víziközmű társulat által lakosoktól, érintettektől összegyűjtött pénzeszközöket 

bocsátott az önkormányzat, mint beruházó rendelkezésére. Jelen társberuházói megállapodás 

is ugyanerre a konstrukcióra épül. 

Annyit kiegészítést szeretne még tenni az előterjesztéshez, ami a tegnapi pontosító egyeztetésen 

született meg, hogy a megállapodás tervezet 6. pontja utal egyfajta hitelfelvétel lehetőségre. Az 

egyeztetések során arra jutottak, hogy szerencsésebb, ha hitelt nem említenek ebben a 

társberuházói megállapodásban. Sem azt, hogy bárki hitelt kíván felvenni, viszont nem 

szeretnék ennek a lehetőségét sem kizárni, ezért a 6.pontot úgy kérné figyelembe venni: „ A 

társulat által végleges eszközátadásként átadott pénzeszköz az önkormányzat saját erő 

forrásaként szolgál.” Ezzel a kiegészítéssel kérné figyelembe venni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A továbbiakban ezzel a kiegészítéssel tárgyalják az előterjesztést. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Egy újabb olyan napirendi ponthoz értek a mai napon, aminek nagyon komoly lehetősége van, 

hiszen a halasi lakosságnak az a része, aki olyan területen él belterületen, ahol nem megoldott a 

csapadékvíz elvezetés, rendkívül sok gondot, bosszúságot, problémát okoz. Számos olyan utca 

van, ahol esőzéskor, vagy hóolvadáskor nagy mennyiségű belvíz, csapadékvíz áll meg. Mivel 

nincsen kialakított csapadékvíz elvezető rendszer a város ezen területein, így tehát anyagi kárt 

is okoz a lakóingatlanokban, kertekbe befolyva, a közlekedést hátráltatja, nehezíti. Az ott élő 

lakosságnak úgy gondolja, hogy ez a legnagyobb problémája, ami az elmúlt évtizedekben nem 

lett megoldva. A Fidesz választási programjában ez szerepelt, hogy ők ebben próbálnak a 

lakosságnak segíteni. Ha visszagondolnak a nemrégiben lezajlott képviselő-testületi ülésre, 

ahol a Felsőváros csapadékvíz elvezetését fogadták el egy TOP-os uniós pályázatból, ami a 

megyén keresztül valósul meg, a Felsővárosi területen ez a program már előkészítés alatt áll. 

Most a városnak újabb területein tudják ezzel a lehetőséggel megoldani a csapadékvíz elvezetés 
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problémáját.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Azt gondolták, hogy most azzal próbálják kicsit változatosabbá tenni a ma már kétszer 

elhangzott szállóigéjüket, hogy most nem Vizkeleti Szabolcs képviselőtársa, hanem ő lenne az, 

aki elmondaná, hogy ez az előterjesztés és ennek tartalma is szerepelt az SHT választási 

programjában. Tényleg higgyék el, nem azért mondják, hogy bosszantsák őket, hanem 

tulajdonképpen azt gondolja, ez is bizonyítja, hogy jó célokat fogalmazott meg az SHT is. Az, 

hogy ezek ma itt vannak a képviselő-testület asztalán, bizonyítja azt, hogy ezek a célok a 

lakosság számára fontosak, s ez a város képes lesz ezt megvalósítani. Nemcsak programként 

fogalmazták bele, hanem a víziközmű társulattal már a választási kampány előtt folytattak erről 

egyeztetéseket, tehát nem ötletszerűen volt ez felvetve részükről sem, hanem beszéltek arról, 

hogy ez megvalósítható-e. Az, hogy itt van a testület asztalán, bizonyítja azt, hogy ez egy jó, 

megvalósítható elképzelés volt. Egy jó választási programpont kerül ma ismét megvalósításra.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Gyorsan felment a honlapjukra és megnézte, tényleg benne van, viszont az a helyzet, hogy 

ciklusokon keresztül elmaradtak ezek a feladatok, s azért van rá szükség, mert éveken át nem 

figyeltek oda arra, hogy a csatornákat kitakarítsák. Erre a Tó utca a legjobb példa. A 

Városgazda Zrt. most végezte el ennek a kitakarítását és lefolyik a víz. Éveken át nem figyeltek 

oda erre, azért kell ezt megcsinálni.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Annyi pontosítást tenne hozzá ehhez, hogy ebben a formában nem lehetett volna korábban 

megvalósítani, hiszen a víziközmű társulatnak egy egészen más küldetése volt. Hogy ez most így 

meg tud valósulni, ez annak köszönhető, hogy egy nagy projekt lezárult, s a meglévő 

infrastruktúrát, elképzelést fel tudják használni másik jó célra. Ebben a formában korábban 

nem is tudták volna megvalósítani. Más lehetőség nyilván lett volna, de így most nyílt lehetőség 

arra, hogy megvalósuljon.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy amire Kuris István László 

képviselő gondolt, az még nem ennek a programnak a része. Ott annyi történik csak, hogy a 

Városgazda Zrt. elkezdett ezzel az üggyel foglalkozni, mert átvette ezt a rendszert. Korábban 

nem ő volt ezért az ügyért felelős. Valóban úgy tűnnek, hogy 20-30 éves problémák, amelyek be 

vannak ragadva. Ennek a lehetőségnek a folyományaképpen meg tudják oldani azt, hogy 

nagyságrendileg hozzá tudjanak nyúlni a csapadékvíz hálózathoz. Remélik, ennek az 

eredménye az lesz, hogy a közeljövőben, ha nagyobb esőt kap a város, akkor nem lesznek 

pocsolyák mindenfelé, hanem elvezetésre tud kerülni a víz, s normális, kulturált körülményeket 

tudnak biztosítani a városlakók számára. 

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát a társberuházói szerződés 

kapcsán.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 651   Száma: 16.05.26/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

651   Száma: 2016.05.26/21/0/A/KT 

 

150/2016. Kth. 

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal kötendő társberuházói szerződés jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Társberuházói Megállapodást köt a 

Kiskunhalasi Víziközmű Társulattal a KEOP-1.2.0-2F/09-2010-0057 sz. pályázat keretében 

megépült szennyvízcsatorna-hálózat kiegészítő/befejező programja keretében meghatározott 

beruházások Társulattal közös megtervezésére és megépítésére, a költségek fedezetének 

előteremtésére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Víziközmű Társulat, Kiskunhalas, Kmeth Sándor u. 2. 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Ingatlancseréről szóló 216/2013. Kth. határozat hatályon kívül helyezése és 

új határozat elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Az előterjesztés elkészültének időszakában még nem állt rendelkezésre az értékbecslés, ezért a 

határozati javaslatban az érintett terület értékesítési ára még nem szerepel. Ezt szeretné most 

pótolni az azóta megszületett értékbecslés alapján. 180.000,- Ft értéken értékesíti a 

képviselő-testület.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A határozati javaslatba a kipontozott részre 180.000 Ft-os összeget kell beilleszteni, ezzel kérné 

továbbtárgyalni az előterjesztést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 652   Száma: 16.05.26/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:05  
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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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

652   Száma: 2016.05.26/22/0/A/KT 

 

151/2016. Kth. 

Ingatlancseréről szóló 216/2013. Kth. határozat hatályon kívül helyezése és új határozat 

elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. A Képviselő-testület kisajátítást helyettesítő ingatlancsere keretében a 41829/4 hrsz alatti 

ingatlanból annak rendezési terv szerinti megosztását követően leválasztott 2498 m2 részét 

cserébe adja a Jeszeni István József (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 108., ingatlan-nyilvántartás 

szerint 6230 Soltvadkert, Bercsényi u. 52.) tulajdonában levő 41833 hrsz alatti ingatlanból 

annak a rendezési terv szerinti megosztását követően leválasztott 1874 m2 és 616 m2 nagyságú 

részéért. A Képviselő-testület az elcserélt területrészeket azonos értékűnek tekinti. 
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Egyúttal a telekalakítás során leválasztásra kerülő 616 m2 területet a Képviselő-testület 

eladásra jelöli ki Dr. Ficsor Árpád Tamás (6400 Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41821.) részére 

értékbecslés alapján 180.000,- Ft áron. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

felhatalmazza a polgármestert a rendezési tervnek megfelelően elkészített változási vázrajz és a 

csere- illetve adásvételi szerződés aláírására. 

 

2. A Képviselő-testület a 216/2013. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt. , Bem u. 1.fsz.15. 

Jeszeni István, 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 108. 

Dr. Ficsor Árpád Tamás Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41821. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Emlékkövek elhelyezése egyes közterületeken 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés második alkalommal van előttük, hiszen az elmúlt alkalommal tartalmi hiba 

miatt kénytelenek voltak visszavonni. Most azonban, ha minden igaz, korrektek a benne 

szereplő információk.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előző testületi ülésen, amikor napirenden volt, akkor is elmondta a véleményét, most meg 

szeretné ismételni. Nem tartja helyesnek, hogy ilyen kövek kerülnek a járda szintjébe. Továbbra 

is az a véleménye, hogy annak falban, vagy a zsinagógában van a helye, ha már ezt szeretné a 

Zsidó Hitközség megvalósítani.  
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Sok minden egyéb probléma lehet ezzel, ha a járdába helyezik. Sok kérdés fogalmazódik meg, 

hogy ez a kő micsoda. Mint emlékkő rendben van. Kegyeleti emlékkő? Rá szabad lépni, vagy 

nem szabad? Ha benne megfogalmazódik, lehet, hogy más emberben is megfogalmazódhat. 

Ezért sem tartja jónak, hogy így emlékeznek meg halasi volt honfitársaikról, ezért nem fogja 

tudni támogatni ezt az előterjesztést. 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Szeretné Képviselő urat megnyugtatni, hogy ennek a másik neve botlatókő, ami viszont teljes 

mértékben megfelel annak, hogy a járdába kerül. A botlatókőnek éppen az a lényege, hogy 

belebotlanak abba az emlékkőbe. Az emlékkő általában a falra kerül, de ez botlatókőnek is 

tekinthető. Ha emiatt nem akarja elfogadni, akkor nyugodtan fogadja el.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Arról is szó van, hogy nem ez lenne az első ilyen emlékkő elhelyezés a városban. Ilyenek már 

megtalálhatóak most is. Ez egy második, vagy sokadik hulláma már ennek a fajta 

megemlékezésnek. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 653   Száma: 16.05.26/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 1 7.14 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

653   Száma: 2016.05.26/24/0/A/KT 

 

152/2016. Kth. 

Emlékkövek elhelyezése egyes közterületeken 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyarországi 

Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja Schwarcz Károly 

emlékére a Szilády Áron utca 3. számú, özv. Stern Ignácné emlékére a Kossuth utca 19. számú, 

Schőn Sándor emlékére a Petőfi utca 19. számú, Kulcsár Imre emlékére a Szent Imre utca 2. 

számú és Ádler Ignác emlékére a Bajcsy-Zsilinszky utca 21. számú ingatlanok előtti 

járdaszakaszokon a járda síkjába süllyesztve 15×15 cm méretű márvány kockaköveket 

helyezzen el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja 

2750 Nagykőrös, Rákóczi út 21. 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

Halasi Városgazda Zrt., Bem utca 1.fsz.15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2016. évben lezárult, ill. 

folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 



82 
 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést itt az elején szeretne hozzáfűzni, hogy ezt a fajta beszámolási kötelezettséget 

még az előző ciklusban az ő előterjesztése nyomán kezdték el megvalósítani. Most van először 

az, hogy igazából elégedett azzal a formával, amit kaptak. Ez egy nagyon jól felépített és 

információgazdag előterjesztés, amit nagyon szépen köszön.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Polgármester úr úgy fogalmazott, hogy elégedettségének ad hangot a formátum miatt, ő pedig 

azért nagyon elégedett, hogy ilyen hosszú ez a lista, ennyi minden történt az elmúlt rövid 

időszakban ebben a városban, mennyi pozitív fejlemény, beruházás. Óvodák, iskolák, 

naperőműpark, ivóvíz program, a város közterületei, a fürdő, tehát számtalan területen 

történtek olyan beruházások, amelyek a város jövőjét meghatározzák.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Csakúgy, mint a zárszámadásnál mondta, itt is csak annyi kiegészítést tenne hozzá, örülve 

ennek a sok szép eredménynek, de mindenképpen meg kell jegyezni, nagyon sok olyan eredmény 

van ezek között, amely pályázatának előkészítése, beadása, sőt annak nagy része is az előző 

ciklushoz köthető. Ismét nem az előző ciklust túlmagasztalva, de a korrektség kedvéért ezt is 

hozzátéve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egyébként ez az előterjesztés nem arról szól alapvetően, hogy bárkit fényezzenek. Ennek az 

előterjesztésnek az a célja, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint amibe került korábban az 

önkormányzat, hogy pályázati forrást vissza kell fizetni azért, mert nem teljesítettek 

kötelezettségeket. Gyakorlatilag felhívják a figyelmét arra az önkormányzatnak, az osztálynak, 

akik ezekkel az ügyekkel foglalkoznak, hogy véletlen se kerüljék el a fenntartással vállalt 

kötelezettségeiket, valójában felügyeljék ezeket a pályázataikat akkor is, amikor már 

megvalósításra kerültek. Nem arról szól feltétlenül, hogy fényezzenek bárkit is. Sokkal inkább 

arról, hogy tudják, mi az, ami még feladatuk. Hiszen ezekkel az ügyekkel kapcsolatban nemcsak 

egyfajta produktum van és kész van a beruházás, hanem nagyon sok esetben olyan fenntartási 

kötelezettségek vannak, amelyek azért komoly erőfeszítést igényelnek.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Teljesen egyetért azzal, amit Váradi képviselő úr elmondott, hiszen valóban voltak olyan 

projektek, amelyek még az előző képviselő-testület munkájának köszönhetően indultak el és már 

ebben a ciklusban kerültek átadásra. Többször találkozott azzal a megfogalmazással, hogy itt 

igazából ki kellett szaladni és gyorsan Polgármester úrnak átvágni a szalagot, s ezzel be is volt 

a részükről fejezve. Erről egy néhány órát tudna mesélni, akár a városközpont rekonstrukció, 

akár más projektek esetében, hogy volt még itt egy-két feladat, arról nem is beszélve, hogy 

voltak olyan munkálatok, amelyeket utólag kellett elvégezni, mert egészen egyszerűen 
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kimaradtak a pályázatból. Többször beszéltek róla, úgy érezték, hogy a városközpont 

rekonstrukció anélkül nem lenne teljes, ha komplett járdaszakaszok kimaradnának. Ettől 

függetlenül azzal teljesen egyetért, hogy a táblázatban látható projektek közül több is az előző 

ciklus munkájának volt köszönhető.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 654   Száma: 16.05.26/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 
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654   Száma: 2016.05.26/24/0/A/KT 

 

153/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-2016. évben lezárult, ill. folyamatban lévő 

pályázatairól szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 

2015-2016. évben lezárult, ill. folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámolót.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Települési Környezetvédelmi Programja 2014-2019. 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A gyógyhely cím megszerzése kapcsán előírt kötelezettségüknek tesznek eleget, mely szerint a 

környezetvédelmi programjukat módosítani kell, hogy megfeleljenek a gyógyhely 

kritériumainak. Erre vonatkozik az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 655   Száma: 16.05.26/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

655   Száma: 2016.05.26/25/0/A/KT 

 

154/2016. Kth. 

Kiskunhalas Települési Környezetvédelmi Programja 2014-2019. módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalas Települési 

Környezetvédelmi Programja 2014-2019. módosítását, továbbá felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az ENV-INFO Környezetgazdálkodási, Informatikai és Projekttervező Kft.-vel megbízási 
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szerződést kössön a program felülvizsgálatára, illetve, hogy a program módosításához 

szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési 

szolgáltatás tevékenységéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsági ülésen a szokásostól 

eltérő vélemény alakult ki. Általában el szokták fogadni az előterjesztéseket. Most a bizottság 

nem ajánlotta elfogadásra a képviselő-testületnek ezt a beszámolót, amelyet a Halas Busz Kft. 

ügyvezetője készített. Az ügyvezető nem volt jelen az ülésen, nem tudtak kérdéseket feltenni neki. 

A bizottság úgy ítélte meg, hogy egy egész éves beszámolót fél oldalon kicsit felszínes leírni. 

Egy szóval nem támogatta a bizottságuk ezt a beszámolót.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem az ügyvezető, de a szakmai vezető itt van körükben, ha minden igaz. Ha megtenné és 

kiegészítené a beszámolót. Vélhetően a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság arra gondolt, hogyha pár szóbeli kiegészítést hallana, akkor 

megnyugtatóbb lenne a helyzet. Ha megtenné és összefoglalná nekik a tavalyi évet, azt 

megköszönnék.  

 

Weiszhaupt János Halas Busz Kft. szakmai vezető: 

 

Szeretné hallani a kérdést, mi volt az, ami nem volt megfelelő.  

 

-----Kérdések----- 
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Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

A beszámolóban különböző adatokat kaptak, volt amelyik havi bontásban, volt amelyikről nem 

tudta a bizottság eldönteni, hogy havi, vagy éves szinten gondolták. Például a 3500-4000 darab 

között mozgott az eladott nyugdíjas és diákbérlet. Ha egy előző évi beszámoló, akkor ha havi, 

akkor el tudja a maga részéről fogadni azt, hogy „mozgott”, ha éves, akkor annak kell, hogy 

legyen egy fix darabszáma.  

 

Weiszhaupt János Halas Busz Kft. szakmai vezető: 

 

Féléves bérleteket adnak ki. Elnézésüket kéri, hogy nem írták be a féléves bérleteladást. A 

létszám igazából nem változik, ahogy Kiskunhalas lakossága sem változik, nem növekszik. 

Stagnál, ennyi a létszám. Ebből adódóan ezzel a létszámmal gazdálkodnak. Azért féléves 

ciklusban beszélnek a bérletnél, mert van havi is, de a féléves a nagyobb volumenű. 60 % a diák 

és 40 % a diákbérlet, de árban egy, azért nincs külön bontva. Nem tudja elegendő-e.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A bizottsági meghallgatásokon ahhoz vannak hozzászokva, hogy mindig ott van a témában 

érintett képviselő. Ezt egyrészt hiányolták, másrészt a többi beszámolóhoz képest ez tényleg egy 

elég rövidke. Vannak több tízoldalas beszámolók is. Ez bő fél oldal talán.  

Intervallumok vannak megadva, hogy az eladott bérletek száma 3500-4000 között mozog, elég 

nehéz értelmezni. Meg lehet számolni, hogy konkrétan mennyi volt az eladott bérletek száma 

abban az intervallumban. Ezek voltak a fő kifogásai a bizottságnak, ami nem jelenti azt, ha 

most megkapják a válaszokat, nem fogadják el a beszámolót.  

 

Weiszhaupt János Halas Busz Kft. szakmai vezető: 

 

Jelen szokott lenni a bizottsági és testületi ülésen is, most olyan sajnálatos probléma volt, hogy 

e-mail-ben kapták a felhívást a bizottsági ülésre pénteken. Pénteken már nem nézte meg az 

adminisztrátor, illetve nem vette észre. Hétfőn sajnos ők is eljutottak már arra a szintre, mint 

Budapesten, hogy megverte a sofőrjüket az egyik utas. Bent volt a rendőrségen délelőtt 

kihallgatáson. Nem tudta őt értesíteni, hogy délután bizottsági ülés van. Ezért nem tudott részt 

venni a bizottsági ülésen. Nagyon sajnálja, itt szokott lenni folyamatosan.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt megerősíti. Nem lehetne kicsit pontosabban meghatározni? 

 

Weiszhaupt János Halas Busz Kft. szakmai vezető: 

 

Valóban nem írták, ahogy az előbb a Képviselő asszonynak is mondta. Ha ez igény, akkor 

legközelebb pontos darabszámra fogják lebontani. Nem jelent különösebb akadályt, mert csak 

fel kell lapozni a nyilvántartást.  

 

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

 

Azt gondolja, ha a formájára tekint a beszámolónak, hasonlókat szoktak kapni a Halas Busz 

Kft.-től az elmúlt években is. Ha kérik, akkor lehet ezt bővíteni a következő alkalmakra. Ha ezt 

elfogadják nincs ezzel különösebb probléma. A következő alkalomra igyekeznek bővebb 

beszámolót bekérni, s a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy minden igényt kielégítsenek.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 656   Száma: 16.05.26/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

656   Száma: 2016.05.26/26/0/A/KT 
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155/2016. Kth. 

Beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás 

tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 

kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2015. évi beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter ügyvezető, Halas Busz Kft., Eötvös u. 2. 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,  

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2015.évi működéséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 657   Száma: 16.05.26/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

657   Száma: 2016.05.26/27/0/A/KT 

 

156/2016. Kth. 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. 

évi működéséről  

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámolót 

tudomásul vette. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Bedő Tamás Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 6640 

Csongrád, Kossuth tér 7. 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Sós-tó vízpótló kutak üzemeltetésének szüneteltetése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Többen tudják, hogy a Sóstó neki mindig szívügye volt, s két éven keresztül foglalkozott is ezzel 

a dologgal. Tamás is emlékszik rá, beszélgettek erről közösen is. Két kérdést szeretne feltenni. 

Egyrészt van egy új információ számára ebben az előterjesztésben. Korábban, az előző ciklus 

valamelyik utolsó testületi ülésén fogadtak egy tervszerűséget, egy elképzelést arról, hogyan 

valósulna meg a Sós-tó vízutánpótlása. Abban nem ez szerepelt, amire itt utal a pályázat, hogy 

majd a Felsővárosból gyűjtik össze. Erről lehet egy pár szót, egy rövid tájékoztatást kapni?  

Ez egy pályázat lesz, aminek örül és nagyon jó, hogy ezt beadják. Bármilyen megoldás jó, ami a 

Sós-tó jövőjét stabilizálná. Ha nem nyer a pályázatuk, akkor nem fog-e hiányozni. Tudja, hogy 

kevés, mindig is mondta, hogy nagyon kevés ez a 75-80 ezer m3, amit beengednek a kútból. 

Adott esetben most éppen jó a helyzet, de nem tudják, hogy milyen nyár előtt állnak. Ha a 

pályázat meg is valósul, az biztos nem ebben az évben lesz, ebben az évben csak beadva lesz. 

Nem fog-e gondot okozni ez a kicsi kieső vízmennyiség is, ha jön egy nagyon aszályos nyár?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha szabad, akkor röviden megpróbálna rá válaszolni. A helyzet az, hogy van egy olyan 

pályázati lehetőség, ami arra irányulna, hogy a Sóstói lakótelep és a Felsőváros csapadékvizét 

összegyűjtve egy olyan medencét lehetne létrehozni a Sós-tó északi oldalán, ami megoldaná 

vélhetően a Sós-tó vízutánpótlási gondjait. Sokkal inkább, mint amit ezzel a kúttal tudtak 

kezelni. Ennek a kútnak az üzemeltetése önmagában azzal, hogy a vízkészlet járulékot fogják és 

lekötik a kontingenst minden évben, ez 1,5 milió Ft-os terhet jelent, ha felhasználják, ha nem. A 

tavalyi évben hosszasan levelezgettek az ATI-VIZIG-gel (ld. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság), mert nem használták fel a felét sem, vagy a harmadát nagyjából annak a 

kontingensnek, amit lekötöttek, mert csapadékosabb volt az idő, vagy nem volt annyi szél. Nem 

tudja pontosan meghatározni, hogy miért nem került felhasználásra. Akkor is ki kellett fizetniük 

azt a kontingenst, amit előzetesen kértek. Azt gondolja, hogy ezzel a szüneteltetéssel nem 
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visznek akkora kockázatot a rendszerbe, amit ne lehetne kezelni. Ahogy említette Képviselő úr 

is, ha egy olyan extrém év következne be a jövő évben, s ez a pályázat nem tud megvalósulni 

addigra, akkor szerinte a kontingens lekötésére bármikor van lehetőség. Ugyanúgy vissza 

tudnak állni a rendszerbe, ha úgy látják. Viszont ha ezt folyamatában hagyják és most nem 

lépnek, akkor a jövő évi lekötésük automatikusan beindul. Célszerűnek látja meglépni ezt a 

lépést, s bízzanak benne, hogy sikerül, nem lesz extrém az időjárás. Ha mégis úgy alakul, nem 

gondolná, hogy az ATI-VIZIG-nél azzal a szándékkal ülnének ott a szakemberek, hogy hagyják 

kiszáradni a tavat, ha a pénzügyi forrás megléte mellett vállalják azt, hogy üzemeltetik a 

kutakat és lekötik a kontingenst mégis, akkor ezt elutasítanák. Azt gondolja, hogy ez most csak 

egy előrelátó lépés, amit az élet keresztülhúzhat és eljöhet az a döntés is, hogy annak ellenére, 

hogy most ezt a szüneteltetést kérni fogják, ennek a felfüggesztéséhez fognak folyamodni, mert 

az élet úgy hozza. Szerinte ez egy megelőző lépés csak, amiben a kockázatok alacsonyak.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Köszöni a választ, megnyugtató, ha ez a lépés bármikor visszavonható és szükség esetén be 

tudják ezeket a kutakat –mégha gyenge kapacitással is- kapcsolna.  

A pályázat kapcsán csak egy pici utalást tett rá Polgármester úr, ha nem is most, de annak a 

részleteiről Baics Tamás urat hadd kérje meg, hogy e-mail-ben egy kis tájékoztatót tudnak 

küldeni. Erről mit lehet tudni, milyen költségei lesznek? Gondolja, hogy tárgyalják majd. Mivel 

a dolog érdekli és mindig foglalkozott vele az utóbbi években, hogy képbe kerüljön, az új 

elképzelésekről egy e-mail-es tájékoztatót kér.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Természetesen megkapja Képviselő úr. Véleménye szerint ez már a következő testületi ülésen 

téma lehet, hogy ezt a pályázatot benyújtsák. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés benyújtásra fog 

kerülni.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Szerinte amelyik pályázatról beszélnek, az a pályázat, amiről február 25-én már döntöttek, a 

TOP-2.1.3. Erről már döntés született és zajlik az előkészítése. Csak visszanézte a 

jegyzőkönyvet. Ott is elhangzott, hogy a Felsővárosban megkeletkezett felesleges csapadéknak 

Sós-tó-ba vezetése. Ugyanarról a pályázatról van szó. Ennek az előkészítése Baics Tamás 

vezetésével zajlik. Képviselő úr meg fogja kapni erről a tájékoztatást. Gondolta, hogy fontos ezt 

elmondani, mert erről a döntést már meghozták februárban.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hasonlóképpen, mint a korábbi alkalommal, magáról a pályázat benyújtásáról már döntöttek. 

Még biztos, hogy ez is vissza fog kerülni egyébként hozzájuk, amikor már a konkrétumok 

lesznek, illetve ha támogatásra kerül, akkor a támogatási szerződés visszakerül az asztalra. 

Ami egyelőre látszik belőle, azt mindenképpen át tudják adni, hol tart ennek a tervezése és 

milyen elképzelések vannak a megvalósításra.  

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

képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 658   Száma: 16.05.26/28/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

658   Száma: 2016.05.26/28/0/A/KT 

 

157/2016. Kth. 

Sós-tó vízpótló kutak üzemeltetésének szüneteltetése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Kiskunhalas-Sóstó vízpótló kutak üzemeltetését szüneteltesse, továbbá megbízza a 

Polgármestert, az ehhez szükséges intézkedések végrehajtására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. várható jövője 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne csak hozzá, hogy a víziközmű szolgáltatók az elmúlt időszakban nehéz pénzügyi 

helyzetbe kerültek, hiszen az új adók és a rezsicsökkentés együttes hatására egy nehezen 

kigazdálkodható évhez értek a 2016-os évre. Ők egyfajta vészjelzésképpen szeretnék kérni, 

hogy elinduljanak a minisztériumok irányába és tárgyaljanak arról, hogyan lehet fenntartható 

pályára állítani a víziközmű szolgáltatókat. Ehhez az útkereséshez és a tárgyalásokhoz kérne 

ebben az előterjesztésben felhatalmazást a képviselő-testülettől.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 659   Száma: 16.05.26/29/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

659   Száma: 2016.05.26/29/0/A/KT 

 

158/2016. Kth. 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. várható jövője 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kormány által kezdeményezett 

szervezeti átalakításokat, illetve az ehhez kapcsolódó jogszabályi változtatásokat elfogadja és 

támogatja, azonban a helyi víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát a jelenlegi 

helyzete alapján bizonytalannak látja. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a felettes szervektől 

további tájékoztatást kérjen a víziközmű-szolgáltatás várható jövőjéről, illetve a 

fenntarthatóság biztosítása érdekében szükséges teendőket előkészítse. 

 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató, Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kőrösi út 5. 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,  

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

30 

 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 660   Száma: 16.05.26/30/0/A/KT 

Ideje: 2016 május 26 16:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; 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: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

660   Száma: 2016.05.26/30/0/A/KT 

 

 

159/2016. 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 május havi beszámolót.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Jelenleg csak Vizkeleti Szabolcs van körükben. Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a 

Sáros és Polgár utcák mögötti hulladékhalmokra kapott választ elfogadja-e?  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

A választ elfogadja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a játszóterek, homokozók karbantartására kapott 

választ elfogadja-e?  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

A Zrt. azt ígérte, hogy megcsinálja, a választ elfogadja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy az Erdei térre padok és asztalok kihelyezésére 

kapott választ elfogadja-e?  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Megkapta a Zrt. árajánlatát, reméli, hogy belefér az idei költségvetésbe, elfogadja a választ.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tapodi Attila képviselő úrnak a következő testületi ülésen lesz lehetősége válaszolni, illetve 

elfogadni az interpellációs válaszokat.  

Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők munkáját és a képviselő-testületi ülést 

befejezettnek nyilvánítja. További szép napot kíván mindenkinek.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)     (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

  polgármester           jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 (:Vincze Attila :)     (:Vizkeleti Szabolcs Zsolt:) 


