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Fülöp Róbert polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Laskovicsné Terzics Edit és Patocskai Tamás képviselőket.
A mai ülés úgy fog alakulni, hogy nyílt üléssel kezdenek, majd egy egy pontból álló zárt üléssel
fogják zárni a mai rendkívüli ülésüket.
Előzetesen egy hét napirendből álló meghívó ment ki, de ez további témákkal egészült ki. Most
12 db előterjesztést tárgyalnának meg a nyílt ülésükön.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy 8. pontként
„Hozzájárulás sportcélú fejlesztés fenntartásához”, 9.pontként a „A Városháza nyílászáróinak
energetikai korszerűsítési teveinek elkészíttetése”, 10. pontként a „Hozzájárulás szőlőprés
felújításához „, 11. pontként a „Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatói
állása„, 12.pontként a „A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó
gyermek-és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született Együttműködési
megállapodás 1. sz. módosítása „ című előterjesztést kívánja tárgyalni.

-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén
képviselő-testületnek.
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NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata részére személy gépjármű
beszerzése

Fülöp Róbert
polgármester

2. Kiskunhalas belterület 1815/110 és az 1815/111 hrsz-on
nyilvántartott ingatlanok adásvétele

Fülöp Róbert
polgármester

3. Százszorszépföld Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása

Fülöp Róbert
polgármester

4. A kiskunhalasi, helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett
személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató közvetlen
kijelölése

Fülöp Róbert
polgármester
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5. Hozzájárulás a Kiskunhalasi UKSC beruházásához

Fülöp Róbert
polgármester

6. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázat
benyújtása

Fülöp Róbert
polgármester

7. Hozzájárulás a Fáy András kopjafa rekonstrukciójához

Fülöp Róbert
polgármester

8. Hozzájárulás sportcélú fejlesztés fenntartásához

Fülöp Róbert
polgármester

9. A Városháza nyílászáróinak energetikai korszerűsítési teveinek
elkészíttetése

Fülöp Róbert
polgármester

10. Hozzájárulás szőlőprés felújításához

Fülöp Róbert
polgármester

11. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatói állása Fülöp Róbert
polgármester
12. A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó Fülöp Róbert
gyermek-és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született polgármester
Együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása

-----Napirendi pont----1
1.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata részére személy gépjármű beszerzése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Röviden annyiban foglalná össze az előterjesztés lényegét, hogy a gépjárműveket terheli
egyfajta adónem, ami elég magas. Amellett döntöttek, hogy a három autóból csinálnának egyet,
s ezzel remélhetőleg gazdaságosabbak lesznek. Mivel ez egy új autóról szól, így kevesebb
szervizköltséggel és gazdaságosabb üzemeltetéssel számolva azt gondolják, hogy a háromból
egy egy kis megtakarítást is fog eredményezni. Így most kérik a képviselő-testülettől a
felhatalmazást, hogy ezt a cserét végrehajthassák.
-----Kérdések----4

Patocskai Tamás képviselő:
A három több, mint az egy. Az egy el fogja tudni látni ennek a háromnak a feladatát? Gondolja,
hogy mind a hármat használták valamire. Röviden esetleg mondana neki annyit, hogy ez a
három jármű eddig mit futott, mit csinált és hogyan fog ez működni a későbbiekben?
Fülöp Róbert polgármester:
Annyit tud elmondani a gépjárművekkel kapcsolatban, hogy az egyik egy Daewoo Matiz, ami a
városban „szaladgálós” autó volt tulajdonképpen. Ha a hivatal munkatársainak kellett
kimenni helyszínre, akkor ezzel az autóval oldották meg. Van egy C5-ös, amelyet még Tóth
Zoltán polgármester úr vásárolt polgármesteri autónak. Ez kerülne értékesítésre. Van egy Ford
Focus, amelyik, ha kellett, szintén hadrendbe lett fogva. Ebből csinálnának egyet. Ugyanazokat
a feladatokat látná el. Ha a hivatalban bármelyik kollégának mennie kell, akkor ezzel az
autóval lehetne menni. Nem lenne külön olyan autó, ami polgármesteri, hanem ugyanez az autó
lenne, amelyik betöltené ezt a szerepet is. Valóban a három nem egy. Ha többletfeladatok
lennének, amit el kellene látni, azt gondolja, hogy az önkormányzatokhoz tartozó
intézményeken belül van körülbelül 24 autó. Ezek átcsoportosításával meg lehet oldani, ha
esetleg olyan feladatok jönnének, amelyeket hirtelen nem lehet ellátni a flottával. Akkor el kell
kérni onnan autókat és ezzel megtámogatni az adott feladat ellátását. Azt gondolja, hogy így is
van bőven autó a rendszerben.
-----Hozzászólások----Vincze Attila képviselő:
Ahogy nézi az előterjesztésben, elég idős gépjárművekről van szó. Ha nem számolja be a
kereskedő a használatautókat az új autóba, akkor javasolja, hogy ideiglenesen vonják ki a
forgalomból, ahogy már személyesen is mondta, míg értékesítésre nem kerül és ezzel is lehet a
költségeket csökkenteni.
Fülöp Róbert polgármester:
Elvileg van rá ajánlatuk, hogy beszámolják. Euro tax áron ez működik. További hozzászólás
nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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Száma: 2016.07.20/1/0/A/KT

193/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata részére személy gépjármű beszerzése
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata részére személy gépjármű
beszerzésének ügyében eljárjon maximum bruttó 5.000.000 Ft értékben, figyelemmel az
önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltakra.
2.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés módosításában
szerepeltesse a beszerzést.
3.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, továbbá a dokumentumok, szerződések
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----2
2.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas belterület 1818/110 és 1815/111 hrsz-on nyilvántartott
ingatlanok adásvétele
Fülöp Róbert polgármester:
Annyiban egészítené ki, hogy szóban forgó ingatlanok a Kőrösi út 2. szám alatti bérlakásokat
jelölik, amelyeket most így használ az önkormányzat. Szeretnék ezeket az ingatlanokat, amelyek
egyébként egy iparterület szerves részeként állnak a mai napon is, valóban gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások részére értékesíteni. Ehhez kérnék a képviselő-testülettől
egy felhatalmazást. Ezen az ingatlanon bérlőként ott lakókkal kapcsolatban annyit tud
elmondani, hogy tegnap is történt egy egyeztetés. Minden lakó részt tudott ezen venni, ahogy ő
tudja és az a megállapodásterv született, hogy augusztus végéig, mindenki, aki további
gondoskodásra szeretne számítani az önkormányzattól, az rendezi a fennálló tartozásait.
Amennyiben a lakóknak nem lesz tartozásuk, úgy az önkormányzat minden jelenleg ott lévő
bérlőről gondoskodni kíván a közeljövőben is, az épület értékesítése utáni időszakban is.
Ennyit gondolt előzetesen.
-----Kérdések----Patocskai Tamás képviselő:
Több kérdés megfogalmazódott benne. A rendezési terv mikor nyilvánította ezt a területet
kereskedelmi és iparűzési területté? A 14 lakásból 13 szociálisan hasznosított. Említette, hogy
megoldódik ezeknek a későbbiekben is, nem lesznek az utcára téve. Egy nem hasznosított
szociálisan. Ez mit jelent? Van elképzelése. Vele mi lesz, ha nem szociálisan hasznosított? Ott is
bizonyára lakik valaki, de azzal akkor mi történik?
A vételárból az önkormányzat 14 szociális bérlakást épít? Úgy értse ezt a tervezetet? Nem
nagyon tudja elképzelni, hogy az értékesítésből befolyt pénzt hogyan fogja pótolni, vagy hogyan
fogja növelni ugyanennyivel a szociális bérlakás állományt. Ez egy kérdés bizonyára, aki
idehozta ezt a rendeletet, számára is, reméli. Magában az előterjesztésben van olyan kérdése,
hogy fog valójában működni? A versenyeztetést, a kiírást előkészíti a Polgármester úr, az ő
hatásköre, majd az elbírálást is és az értékelést is ők végzik el, ha jól érti. Gyakorlatilag az
önkormányzat jóváhagyására nincs is szükség? Jól érti ebből az előterjesztésből? Vissza fog-e
kerülne ide az önkormányzat elé majd, amikor megszületik az értékesítési döntés? Úgy szerepel
az utolsó bekezdésben, hogy a polgármester és a Városgazda Zrt. igazgatója dönt a
versenyeztetés végéről is.
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Fülöp Róbert polgármester:
Igyekszik arra válaszolni, amire tud, amire nem, abban pedig segítséget fog kérni. A 14. lakás
lakatlan, mert tartozások voltak és kilakoltatásra került sor. Üresen áll, nincs benne lakó, azért
beszélnek tizenhárom lakóról jelen pillanatban. Hogy mikor lett iparterület? 2001-ben lett a
rendezési terv szerint kereskedelmi és iparterület. Természetesen visszakerül az asztalra, csak a
képviselő-testület tud dönteni ekkora értékű ingatlan értékesítéséről. A pályáztatás csupán
leszűkíti a kört arra, hogy a Városgazda Zrt. javaslatot tesz arra, hogy kivel kössön szerződést a
képviselő-testület. Ezt a döntést mindenképpen itt ez a testület fogja meghozni.
Azt a gondolja, hogy ez a három volt a fő téma és kérdés.
-----Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Annyiban egészítené ki, hogy nyilván ismerik a képviselők ezt a területet. Néhány éve
odaköltözött erre a fordított L alakú területre egy fuvarozással foglalkozó cég. Található egy
nagy építőipari vállalkozás, pékség, bútorstúdió, szállítmányozással foglalkozó cég, nem
akarja sorolni. Ha a Kőrösi út 2. problémáját meg tudják oldani és akár szolgáltatást, akár
ipari tevékenységet végző cég beköltözik, akkor gyakorlatilag úgy alakult ki egy ipari
szolgáltató része a városnak, hogy nem kellett a klasszikus értelemben vett ipari parkot
létrehozni. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos dolog.
Maguk között legyenek őszinték, hogy nem a város egyik legszebb pontja. Ez a város északi
kapuja, egyik bevezető útja. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon régi szégyenfoltja a városnak.
Ebben sokaknak megvolt a felelőssége. Meg van róla győződve, ő is beszélt ott lakókkal, nekik
sem ez a legjobb lehetőség, ami van. Minden rossz érzés ellenére, ha ezt az ingatlant
értékesíteni tudja az önkormányzat, s az ebből befolyó összegből az itt élő, valóban rászorulók
helyzetét meg lehet oldani, akkor a lehető legjobb megoldás születik és létrejöhet ott egy olyan
ipari, vagy szolgáltató tevékenység, amely pedig egy plusz értéket hoz létre a városban. Nagyon
bízik benne, hogy ez egy mintaprojekt lehet, hiszen van még a városban több olyan folt, ahol
meg van róla győződve, hogy nem szociális bérlakásoknak kellene lennie, hanem sokkal inkább
más feladatot ellátni. Ez a Kőrösi út 2. lehet a mintaprojekt. Reméli, hogy a maradék két-három
másik helyszínt, szerinte a képviselők is tudják, hogy mire gondol, még ebben a ciklusban meg
lehet majd oldani. Biztos, hogy a Kőrösi út problémája is fog még tartogatni egy-két buktatót,
de azt hiszi, ha megvan hozzá az akarat, egy forgalomképes területről van szó, akkor ezzel nem
lehet majd gond.
Rostás László KVCNÖ elnök:
Szeretné megköszönni, hogy végre sor kerül erre a dologra, 15 éve várnak erre. Maga is úgy
gondolta és nagyon támogatta, s örül neki, hogy bevonták őket is ebbe az ügybe. Véleménye
szerint időszerű volt ezt a határozatot meghozni. Reméli, hogy mint ahogy korábban
Polgármester úr is említette, mindenki megelégedésére fog ez a felszámolás megtörténni. Az
természetesen nem az ő dolguk, hogy mennyiért kerül eladásra. Arról viszont született
megállapodás, hogy az ott lakók el lesznek helyezve és problémamentes lesz. Viszont
átgondolandó a jövőben, hogy milyen ilyen döntéseket fog majd hozni a testület, illetve majd a
bizottság, hogyan helyezzék el azokat az embereket, akik erre rá vannak szorulva. Az a baj,
hogy az utóbbi húsz évben nem volt meg a lakásmobilitásuk azoknak az embereknek, akik rá
vannak szorulva. Önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe. Csak köszönettel tartozik ezért a
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városnak.
Fülöp Róbert polgármester:
Még mielőtt szót adna Patocskai Tamás képviselőnek, egy kérdésre nem válaszolt. A 14 lakás
helyett lesz-e ebből 14 új lakás. Erre azt tudja mondani, hogy 14 majdnem biztosan nem, de
valamennyi elengedhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat az értékesítéssel
párhuzamosan vásárlásról is döntsön majd. Ennek az előkészítése párhuzamosan zajlik.
Szeretnének egy ilyen ingatlancsokrot letenni az asztalra, ami kvázi alternatív lehetőséget
biztosítana a most bent lakók számára. A jelenlegi üres lakásstruktúrájukban nem tudnának
mindenkit elhelyezni. Van jó pár lakó, akit már most is el lehetne helyezni, nem kell feltétlenül
14 új ingatlant feltétlenül behozni a rendszerbe, de valamennyit mindenképpen szükséges. Ez
kimaradt az előbb a válaszadásánál.
Patocskai Tamás képviselő:
Az első kérdése az volt, hogy mikor lett ez a terület a rendezési tervben ilyen irányba kijelölve.
Az előterjesztésben azt látja, hogy egy rendkívüli ülésre gyorsan idehoznak valamit, ezt a részt,
ami azt mondja, hogy funkciónak megfelelő mihamarabbi megfelelés a cél. Az emberben
ilyenkor mindig kétségek merülnek fel, hogy most jutott eszébe, kinek jutott eszébe, hiszen
2004-ben ez már ki volt jelölve. Hangsúlyozni szeretné, hogy ezzel anno, amikor sajnos már
több évtizede ebben az önkormányzatban ő is dolgozott, ez a terület szúrta a szemét nagyon
sokuknak. Ez a terület volt ennél sokkal szemetesebb és rendezetlenebb is, mint ahogy most
kinéz. Tényleg a város szeméttelepe volt, az ún. Jókai-domb. Most nem annak hívják, de az a
terület legalább rendezve lett. Remélik, hogy ez is rendezve lesz, mert mindenképpen ezt
támogatni kell. Azt kicsit furcsállja, hogy gyorsan ide kellett ezt hozni. Azt ő is gondolta, amikor
megkérdezte, hogy valószínűleg nem lesz ebből 14 bérlakás. Polgármester úr is jelezte, hogy
lesz és folyamatban vannak a vásárlások. Fordítsák hasznos célra az értékesítésből befolyt
pénzt. Olyan szempontból hasznos célra, hogy a szociálisan rászorultakat megfelelő
körülmények között tudják majd elhelyezni.
Azt is tudja, hogy minden mindennel összefügg, hiszen a város rehabilitációs, szociális
programjába pályázott a város pénzzel is. Az egyéb területek is majd fejlődnek és nem lesz
annyira elhanyagolt a többi ilyen jellegű terület sem. Ilyen szempontból támogatja ezt az
értékesítést, s megfelelően használják ki ennek a lehetőségét, ez a kérése.
Fülöp Róbert polgármester:
Az időszerűségére annyit szeretne reagálni, hogy amióta elindították ezt a ciklust, szóban van,
hogy a Kőrösi úttal szeretnének foglakozni. Hogy miért kerül most egy rendkívüli ülésen ez az
előterjesztés most ide az asztalra? Az a célszerű oka volt ennek, hogy nem várják meg vele a
szeptembert, ha szeptemberben hoznak csak döntést, akkor egyből belefutnak a kiköltöztetési
moratóriumba. Ha lesz olyan lakó, aki nem rendezi a tartozásait, addigra, míg megszületik a
döntés, -ha most támogató döntés lesz, akkor szeptemberre már elképzelhető, hogy lehet
dönteni az értékesítésről is -akkor elbuknak gyakorlatilag több hónapot az egésszel. Úgy
gondolták, hogyha most lesz rendkívüli, amit egyébként más téma miatt kellett megtartani,
akkor mégis ez az előterjesztés most készüljön el. Egyéb oka nem volt ennek. A megoldás már
régóta várat magára és szerinte nagyon sokan gondolkoztak azon, hogyan kellene ezt feloldani.
Talán ez egy olyan megoldás, ami nem sért sehol érdekeket és mégis kialakulhatott az a
rendezett állapot, hogy ezen a részen, ahogy a rendezési terv is rendelkezik, nem lakóépületek
vannak, hanem valóban ipari terület.
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Farkas Dániel alpolgármester:
Patocskai képviselő úr figyelmét szeretné felhívni, hogy amikor rendkívüli ülésre hoznak be egy
előterjesztést, azokat ugyanazok a személyek készítik, mint rendes ülésre. Képviselő úr
sajtótájékoztatón többször megfogalmazta, hogy ezekkel fenntartásai vannak. Ezeket is
ugyanazok a személyek készítik és találják ki, mint a többi napirendet. Személy szerint nem ért
egyet azzal, hogy három hónapot kihagynak a nyáron. Valóban furcsa, hogy több, mint tíz
előterjesztés van, de mindegyik olyan, hogy egyik sem várhatott szeptemberig. Ha akárcsak az
októberben beálló kilakoltatási moratóriumra gondol, akkor szerinte az is erősíti, hogy miért
kell ezt minél hamarabb idehozni, attól függetlenül, ahogy elmondták, senkit nem szeretnének
kiköltöztetni. Alapvető dolog, hogy télen nem lehet ilyen projekteket amúgy sem végrehajtani.
Arra szeretné megkérni a Képviselő urat, ha valamilyen előterjesztést rendkívüli ülésen
tárgyalnak, a mögött ne sejtsen mindig rossz szándékot, mert ezt az előterjesztést sem rossz
szándékból hozták ide, hanem ahogy Képviselő úr is utalt rá, 15 éve lógott a levegőben.
Nagyjából mostanra állt össze ez az elképzelés. Véletlenül sem szerették volna tolni
szeptemberig, mert éppen akkor van rendes testületi ülés.
Patocskai Tamás képviselő:
Körbenézett. Azért tette ezt, hogy érzékeljék. Kétségei nemcsak neki vannak, ezt az előterjesztést
Halas lakosai is olvashatták. Megpróbálta az ő véleményüket is, ha nem is túl sokat,
megfogalmazni és megkérdezni. A nyilvánosság a demokráciának egy alapja. Most sincs itt a
tévé. Akkor sokkal többen értenék a Polgármester úr, az Alpolgármester úr érvelését, az ő
kérdéseire, az emberek kérdéseire, nem biztos, hogy teljes és valós, kimerítő kérdéssorozatot
tett fel. Adhatnának egy megnyugtató választ. Alapvetően ezt hiányolja alapvetően ezekről a
zárt ülésekről. Hangsúlyozta, hogy támogatja, régi dolog, meg kell oldani, most megszületett
egy jó megoldás, menjen a dolog, csak hiányolja azt, ami utána rájuk üt vissza. Biztos
találkozott Alpolgármester úr is olyan dolgokkal, amit megkérdeznek az emberek, mert nem
értik. Ő csak azt hiányolja, hogy megint nincs itt a közvélemény, a nyilvánosság. Megint csak
maradnak a levegőben olyan kérdések, amelyekről nem hiszi, hogy nekik a testületnek,
képviselőknek jó.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyiban tájékoztatná Képviselő urat, hogy a média munkatársa itt ül közöttük. Szerinte ő arról
hírt fog adni, ami a mai napon történik. Nem zárt ajtók mögött és ne hívják zárt ülésnek, mert ez
egyébként a képviselő-testület nyílt ülése. Azért, mert a televízió ezt nem közvetíti, ez egy nyílt
ülés. Lesz zárt ülés a végén, személyi kérdésben döntenek és amiatt kell zárt ülést elrendelni, de
természetesen transzparensnek és átláthatónak kell lenniük, s nyílt ülés keretében megtárgyalni
a legfajsúlyosabb kérdéseket is. Azt gondolja, hogy ezzel mindannyian egyetértenek.
Gyöngyi László képviselő:
Annyit szeretne elmondani, hogy ő is támogatja ezt az előterjesztést, mert gyakorlatilag
elhangzott, hogy ez a Kőrösi út 2. Halas város egyik nagyon forgalmas útja mellett van és
nagyon sok idegen is érkezik úgy a városba, hogy ezen az úton jön. Meg vannak rökönyödve,
hogyha ezzel indítanak, mi van beljebb, de aztán kellemes meglepetés éri őket.
A másik gondolata az volt, nem arról döntenek még, hogy eladják, csak az előkészítésről. Ez
van benne, hogy az előkészítését megteszik. Úgy gondolja, hogy ez még vissza fog kerülni
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többször eléjük. El is hangzott, hogy először előkészítik, utána megtárgyalják és döntenek, hogy
elfogadják. Ez még csak az előkészítéséről szól. Nem kell ettől félni, ezt akarta mondani.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Kicsit értetlenül állt a véleményekkel és a kérdésekkel kapcsolatban. Az ő körzetéhez tartozik a
Kőrösi út 2. Körülbelül 15 éve ül itt az önkormányzatban és többször is volt már erről szó, hogy
valahogy ki kellene váltani az ottani lakásokat. Ő támogatni tudja a legmesszemenőbbig, volt
már pár alkalom, hogy nem bírta nézni, hogy a hátsó udvaron úszik a szennyvíz és ő vitette el
három kocsival a saját költségén, hogy a gyerekek nehogy abban tocsogjanak hátul. Ez csak
egy dolog, csak megjegyzésként mondja.
Hogy miért most? Mert most van rá akarat végre. Valaki erre felfigyelt, akarata van ennek a
testületnek ahhoz, hogy lépjen végre, megoldást keressen. Az is lehet, hogy most van fizetőképes
kereslet a terület iránt. Szerinte mindannyiuk megelégedésére kerül majd erre sor, s akik ott
laknak, nekik is megváltás lesz. Van ugyan néhány lakás, amelyiket igényesen kialakították a
családok, a saját maguk képére formáltak, de a legtöbbje olyan, hogy nem kívánja Patocskai
képviselőtársának, hogy azokba bemenjen és szétnézzen, milyen körülmények között élnek
emberek. Érdemes lenne megnézni itt nagyon sok embernek Kiskunhalason, utána lehet, hogy
változna a véleményük, esetleg a segítő, vagy adakozókedvük is. Csak támogatni tudja. Örül,
hogy végre elértek ehhez a ponthoz.
Még annyit megjegyezne, hogy a Határ út is hozzá tartozott. Volt olyan határozatuk, emlékszik
rá, lehet, hogy elő kellene keresni, hogy évente egy lakást kivásárolnak. Eltüntetik onnan és a
csatornapartot zöldövezetté nyilvánítják. Talán, ha egy házat sikerült, de azóta is ott van a
házsor, nem sikerült a végére járni 15 évig. Érdemes lenne, ha lenne rá alkalom, de nem
érdemes a múltat bolygatni, megkérdezni az előző testületeket, polgármester urakat, hogy miért
nem léptek, főleg, hogy testületi döntés is volt rá, mégse valósították meg. Érdemes lenne
megkérdezni tőlük.
Fülöp Róbert polgármester:
Az a határozat még érvényben van. Meg is vizsgálták, csak mostanra olyan állapotok vannak,
gondol arra, hogy ezek a Határ úti ingatlanok az ott lakók saját nevén futnak. Többszörösen
öröklődtek, vannak 1/240-edek tulajdonosként benne. Többszörösével van terhelve, mint amit
ér az ingatlan. Démásszal, OTP Faktoringgal, minden létező telefonszolgáltatóval. Így
kivásárolni egy ingatlant, ami egyébként nem ér túl sokat, hogy több tízmillió forintot kellene
kifizetni különböző szolgáltatók felé, nagyon megnehezíti a dolgukat. Habár lehet, hogy lehetne
valamilyen egyezséget kötni ezekkel a cégekkel. Ez egy olyan komoly jogászi munka, ami lehet,
hogy az is egy külön döntést igényelne az önkormányzattól, hogy ennek a témának is
nekiugorjanak újra. Ez a határozat valóban a mai napig hatályos és életben van. Foglalkozni
foglalkoztak vele eddig a pontig, hogy eljutottak, nagyon nehéz kérdés előtt állnak. Hogy lehet
feloldani? Az majd egy következő előterjesztés lesz remélhetőleg valamikor a jövőben.
Úgy látja, hogy a mostani előterjesztéssel kapcsolatban nincs további hozzászólás, így a vitát
lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 706
Száma: 16.07.20/2/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:31
Típusa: Nyílt
Határozat #3; Elfogadva
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Száma: 2016.07.20/2/0/A/KT

706

194/2016. Kth.
Kiskunhalas belterület 1815/110 és az 1815/111 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok adásvétele
Határozat
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a Halasi
Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának
tulajdonában álló Kiskunhalas belterület 1815/110 hrsz-on nyilvántartott, kivett
beépítetlen terület művelési ágban lévő ingatlan, valamint a Kiskunhalas belterület
1815/111 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 2. szám
alatt található, társasház megnevezésű ingatlan adásvételével összefüggő
versenyeztetési eljárást haladéktalanul előkészítse, illetve a versenyeztetési eljárást
legkésőbb 2016. november 30. napjáig lefolytassa.
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2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a Halasi
Városgazda Zrt. vezérigazgatóját a versenyeztetési eljárással összefüggő
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----3
3.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Százszorszépföld Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az előterjesztés arról szól, hogy beléptek a Százszorszépföld Egyesületbe a tavalyi év során.
A bejegyzési procedúra elhúzódott egészen december 16-ig, ha jól emlékszik. December 16-tól
már élt az egyesület papíron 2015.évben, azonban sem számlája, sem semmije nem volt, így
senki nem gondolta azt, hogy erről a pár napról beszámolót kellene elfogadniuk és készíteniük a
tagoknak. Azonban felhívás érkezett az egyesülethez, hogy erre a tizenpár napra is a
beszámolót el kell fogadni, így most a képviselő-testület előtt a nullás beszámoló.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 707
Száma: 16.07.20/3/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:32
Típusa: Nyílt
Határozat #4; Elfogadva
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Száma: 2016.07.20/3/0/A/KT

195/2016. Kth.
Százszorszépföld Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja a Százszorszépföld Egyesület 2015. évi
beszámolóját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

14

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző
Százszorszépföld Egyesület, Kossuth utca 27. 1. Em.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----4
4.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A kiskunhalasi helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási
közszolgáltatást végző szolgáltató közvetlen kijelölése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A legutóbbi alkalommal két évre jelöltek ki szolgáltatót. A kijelölés jár le most szeptemberben.
Ennyi idő alatt nem tudják lefolytatni a közbeszerzési eljárást, amelyre kötelezettek ebben az
ügyben. Így december 31-ig hosszabbítanák meg a mostani szolgáltatóval ezt a kijelölést. Ez
időszak alatt pedig lefolytatnák a közbeszerzési eljárást a január 1-jei állapot szolgáltatójáról.
Röviden erről szól az előterjesztés.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát a kijelölésről.
Szavazás eredménye
#: 708
Száma: 16.07.20/4/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:34
Típusa: Nyílt
Határozat #5; Elfogadva
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Száma: 2016.07.20/4/0/A/KT

196/2016. Kth.
A kiskunhalasi, helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatást
végző szolgáltató közvetlen kijelölése
Határozat
Kiskunhalasi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjára közvetlenül kijelöli
a Halas Busz Kft-t, hogy Kiskunhalas Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást ellássa a mellékelt szerződés alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Halas Busz Kft., Tóth Péter ügyvezető, Eötvös u. 2.
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----5
5.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Hozzájárulás a Kiskunhalasi UKSC beruházásához
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Röviden összefoglalva korábban már hozzájárult a képviselő-testület. Nem járult hozzá.
Megkereste őket a Kiskunhalasi UKSC, hogy a TAO lehető teszi számukra, hogy egyfajta
konditermet, klubházat építsenek és ehhez szeretnének ők területet kapni az önkormányzattól,
hiszen erre nem ad támogatást a TAO támogatási rendszere. Ha ezt önkormányzati területen
tudnák megvalósítani, ők ennek nagyon örülnének. Alapvetően a Bibó csarnokát használják
edzőteremként. Kézenfekvő volt az a lehetőség, hogy valahol a Bibó közvetlen közelében
kerüljön kijelölésre az a terület, ahol ők ezt a beruházást meg tudják valósítani. Be is adták ők
ezt a pályázatukat, azonban a tulajdonosi hozzájárulás hiányzott a pályázatból, ezt kérte
pótolni a kézilabdaszövetség. Most került így ide a képviselő-testület asztalára. Ez azt jelenti
egyébként, hogy a Bibó udvarában van kinti kézilabdapálya és ez mögött, a kerítésen belül
épülne meg ez az épület, ami klubteremként és edzőteremként funkcionálna a
kézilabdautánpótlás számára.
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
Annyi még fontos része az előterjesztésnek, hogy szintén a kézilabdaszövetséggel kötendő
támogatási szerződés feltétele az, hogy az igénybevett támogatási összeg erejéig jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre az ingatlanra. Nyilván az ehhez való hozzájárulást is tartalmazza a
határozati javaslat. Nemcsak az építéshez ad a testület tulajdonosi hozzájárulást, hanem az
ingatlanra történő jelzálog bejegyzéshez is.
-----Kérdések----Patocskai Tamás képviselő:
Számára nem derül ki, hogy ennek a megvalósítandó edzőteremnek a fenntartója a
későbbiekben ki lesz. Hogy megépül, az egy dolog. A Bibó fogja ezt, vagy ki?
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az egyesület pályázata, ők azok, akik a fenntartási kötelezettségnek eleget tesznek. A
pályázatban szerinte erről nekik nyilatkozniuk kell. Nincs szó arról, hogy ezt a fenntartási
kötelezettséget akár a Bibónak, akár az önkormányzatnak kellene vinnie. Ők ehhez
hozzájárulnak. Egyébként a 15 éves, Magyar Állam javára szóló jelzálogjog is arról szól,
hogyha a fenntartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Magyar Államra fog rászállni a
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beruházás.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 709
Száma: 16.07.20/5/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:37
Típusa: Nyílt
Határozat #6; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

709

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
66.67 10
0.00
0
33.33
5
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2016.07.20/5/0/A/KT
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197/2016. Kth.
Hozzájárulás a Kiskunhalasi UKSC beruházásához
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalasi
UKSC (6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 21.) a Kiskunhalas belterület 2604/15 hrsz-ú,
természetben a Kiskunhalas, Szász Károly u. 21. szám alatt található ingatlanon 12,62×32
méter befoglaló méretű edzőterem épületet építsen. Hozzájárul továbbá, hogy a
megvalósításhoz igénybe vett adókedvezmény mértékéig, 15 éves időtartamra a Magyar Állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Kiskunhalas UKSC, 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 21.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----6
6.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Program című pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
A pályázat arra ad lehetőséget, hogy az önkormányzat ennek keretében nem pénzösszeget kap,
hanem ha a pályázaton sikeresen szerepelnek és támogatási döntést kapnak, akkor a támogató
szervezet fogja ezeket a sportlétesítményeket a városban megvalósítani. Ilyenformán nem pénzt
kapnak, hanem sporteszközöket. Nyilván a pályázatukban szerepelnek azok a helyszínek, ahol
szeretnék ezeket a létesítményeket megvalósítani. Itt a körzeti képviselőkkel történt ezzel
kapcsolatban egyeztetés, s így alakult ki a végleges műszaki tartalom.
Fülöp Róbert polgármester:
Ami fel van töltve, az a verzió van, amiben három darab futókör szerepel. Frissítettek azóta a
pályázati kiíráson és 50 %-os önrészt várnak a pályázóktól a futókörök esetébe, ami egyébként
sem kevés. A pályázat kiírója szerint egy ilyen futókörnek az 1,25 méter szélességű csíkja 30-35
ezer Ft-os jelent a megépítése. Ki lehet számítani, hogy egy 400 méteres futókör majdnem 9
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millió Ft-os önerőt igényel. A három darabból így visszakoztak és egy darab futókör
megvalósítására kerülne sor a Bundzsák Dezső Sportközpontban, amennyiben a pályázatuk
sikerrel jár.
-----Kérdések----Gyöngyi László képviselő:
Ez hasonló lesz, mint ami Fehértón mostanában épült?
Fülöp Róbert polgármester:
Nem tudja milyen épült Fehértón, nem tudja összehasonlítani. Ebben vannak kültéri
sportparkok, több darab, illetve ez a futókör. Együtt szól erről az egész csomagról. Nem tud
erről érdemben. Azt tudja mondani, hogy ezek a kültéri eszközök szabvány szerint készülnek,
nem hiszi, hogy nagy eltérések vannak. Ha ott megfelelő minőségben tudták ezt produkálni,
gondolja, hasonló minőséget lehet elvárni ettől a pályázattól is.
Kuris István László képviselő:
Tudják-e már a városrészeken belüli konkrét címeket, vagy ez később kerül kialakításra,
lepontosításra?
Fülöp Róbert polgármester:
Az előterjesztésben szerepel körülbelül behatárolva. Nagyon lefixálva nincs, van benne némi
mozgástér. Azt gondolja, hogy itt inkább városrészek vannak meghatározva, hogy mindegyik
érintve legyen.
Osztályvezető úr azt mondja, hogy a pályázat nyertessége után derül ki pontosan, hogy melyik
terület lesz érintve. Ehhez nekik nyilván akkor tulajdonosi hozzájárulást is kell adniuk az adott
területhez, hogy ott bármilyen módosítást lehessen végrehajtani.
Aradszky Lászlóné képviselő:
Csak azt szeretné megkérdezni, hogy a nyertes pályázat után körülbelül mikorra valósulnak
meg? Az idén már igénybe veheti a lakosság, esetleg csak jövőre?
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
Azt gondolja, hogy valószínűleg csak a jövő évben fog realizálódni. Ha az idén a támogatásról
értesítést kapnak, akkor is a támogató szervezet ezzel kapcsolatban még beszerzési eljárásokat
fog lefolytatni, ők fogják kiválasztani a kivitelezőket. Azt gondolja, hogy a fizikai megvalósítás
a téli időszakban nem valószínű, hiszen altalaji munkákkal is jár. Inkább azt gondolja, hogy
arra készülhetnek, hogy a jövő év első félévében fog megvalósulni, ha nyernek.
Patocskai Tamás képviselő:
Ezt kérdezte volna. Volt egy eredeti előterjesztés, de Polgármester úr megelőzte. Van itt egy
második, amit másodszor kaptak meg. A 10 % önerő felment 50 %-ra. Valószínűleg az
egyeztetés után így lett esélyük a nyerésre. Benne volt az elsőben is, hogy minél nagyobb az
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önrész, annál nagyobb az esély arra, hogy nyernek.
A Bundzsák Dezső Sportközpontban maradt meg ez a 400 méteres futókör. Mi az elképzelés,
hogy ez hova kerülne? Az A pálya körül van a salakos, csak jóval szélesebb, mint 1,25 méter. Az
volna az igazi, ha az egészet meg lehetne csinálni. Ott is dagonya van, mikor leesik az eső. Nem
egyszerű dolog. Hova lesz ez tervezve? Egy sávot megcsinálni így, de az darabmunka, vagy mi
az elképzelés ezzel? 400 méter pont egy kör, gondolja ő.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez arról szól, hogy egy csíkot megcsinálni a pálya körül. Alapvetően ez a vízelvezetési
problémákat nem oldja meg, a dagonya ettől függetlenül megvan. Erről ők is egyeztettek a
Városgazda Zrt. vezérigazgatójával, aki kezeli a területet. Kellene oda nagyobb
szikkasztóárkokat, medencéket leginkább kialakítani, amelyekből közvetlenül a Dong-ér-be
lehetne szivíttyúzni a vizet, ha esetleg olyan a helyzet. A vízelvezés problémáját alapvetően meg
kell oldani. Ha az egészet meg tudnák csinálni rekortánra, szerinte akkor is víz alatt állna. Ezt a
kérdést mindenképpen kell kezelni, attól függetlenül, hogy ezt sikerül megoldaniuk, vagy nem.
Az biztos, hogy nem szerencsés, ez az egy csík lesz most meg. Önmagában megnézték, 16 millió
Ft körüli költség ez az egy csík. Iszonyat ára van ennek az anyagnak. Azt gondolja, hogy a
mostani leterheltsége mellett a pályának, jól ki lehet ezt használni. Ha nagyon sokan
használják, akkor reméli, hogy tudnak mellé húzni még egy sávot. Egyelőre ez egy sávról szól.
Vincze Attila képviselő:
Két gondolat jutott eszébe a Bundzsák Dezső Sportközponttal kapcsolatban. Elvileg jó helyen
lenne a futókör, ha ott lenne elhelyezve. Mérlegeljék annak a lehetőségét, hogy a teniszpálya
mögötti erdős területen. Érden látott hasonlót, hogy erdőben van kialakítva, igaz szabálytalan
alakban, de egy futópálya. Ő is dilemmázik, hogy melyik lenne jobb. A vízelvezetés neki is
eszébe jutott, hogy mit kellene kezdeniük vele. Ha maradhat futópálya és mégis a Bundzsák
Dezső Sportközpont mellett döntenek, az sem rossz. Hat futópályán még lehet atlétikaversenyt
rendezni, bár a mostani időben egyre kevésbé szokott előfordulni. Inkább a veterán atléták
használják. Gondolkozzanak el ezen, hogy hátha azt az erdős részt. Nem tudja, hogy a
tulajdonjoga kié lehet, de nagyon szép és esztétikus, kulturált körülmények között futnak erdős
területen is rekortán pályán. Nem biztos, hogy több lenne a költség ennek, ha azon az árnyékos
területen lenne.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy ezt mindenképp meg lehet vizsgálni, s meg fogják tenni. Valószínű, hogy
még a pályázat elnyerése után is tudnak ezen változtatni, megvizsgálják ezt a kérdést is, a végső
döntés meghozatalakor beszámolnak arról, hogy miért ez, vagy az került kiválasztásra.
-----Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Először egy olyan félreértést szeretne eloszlatni, hogy ami a városban kering, hogy ami a Bem
utcán épül kültéri fitnesspark, annak bármi köze van ehhez a pályázathoz. Akkor úgy nézne ki,
hogy ezt a pályázatot még ki sem írták, ők már megnyerték. Az a költségvetésben szerepelt külön
soron. Volt olyan képviselőtársuk, aki azt mondta, hogy ezt nem lehetett látni, de külön soron
szerepelt annak a kültéri fitnessparknak a megvalósítására 3 millió Ft és az saját erőből valósul
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meg. Ezzel kapcsolatban hallott több félreértést a városban, hogy annak bármi köze lenne
ehhez. Kívánja maguknak, legyenek olyan ügyesek, úgy nyerjenek pályázatot, hogy ki sem írják,
de itt még nem tartanak. Az egy teljesen külön projekt.
Kérdésként merült fel, hogy hova kerülnének ezek. Ami tervben van, a Kertvárosnál az iskola
melletti terület került szóba, az Alsóvárosban pedig a Kálvin tér. A Kuruc vitézek terén
–elnézést, hogy így mondja- a volt hamburgeres melletti saroknál lévő fák alatti terület lenne
kijelölve erre. Így, hogy 50 %-ra emelkedett az önerő a futókör esetében, azt gondolja, hogy jó
döntés születik, ha ekkora összegnél egyelőre csak egy futókörre pályáznak. Azt gondolja,
futókört oda kell építeni, ahol futnak az emberek, s ez jelen pillanatban a sportpályán van az A
pálya körül. Beszélt az ott dolgozó sportszervezővel, ő azt mondta, hogy a mostani beszűkített
terület, ha lenne rá forrás, se lenne alkalmas, hogy egy szabványméretű atlétikai futópályát
építsenek. A legjobb megoldás az lenne, ha a vízelvezetési problémák megoldása után ott
helyeznék el az A pálya körül ezt a futókört, ahol körülbelül egymás mellett két ember azért tud
futni. Futóversenyeket nem rendeznek, alapvetően szabadidő célzattal történik, s talán ott nem
is az a legfontosabb, hogy egymás mellett hány ember fér el. Továbbra is azt gondolja, hogy a
Bundzsák Dezső Sportközpontban kell ezt az egy futókört megcélozniuk és a pályázatban is ezt
kell megjelölni.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 710
Száma: 16.07.20/6/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:49
Típusa: Nyílt
Határozat #7; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
66.67 10
0.00
0
33.33
5
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2016.07.20/6/0/A/KT
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198/2016. Kth.
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázat benyújtása
Határozat
1.)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program”
pályázati kiírásra a pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázati felhívásban
foglalt önerejét, a fejlesztés megvalósítására vonatkozóan Szerződéskötés időpontjától
számított 15 napon belül biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat
benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok
elvégzésére.
2.)
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges költségeket tervezze
be az Önkormányzat költségvetésébe.
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:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----7
7.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Hozzájárulás a Fáy András kopjafa rekonstrukciójához
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
Az előterjesztés arról szól, hogy a Bajza utcán jelenleg is megtalálható Fáy Andrásra emlékező
kopjafa elöregedett, elhasználódott, korhadt állapotban van, s a Pásztortűz Egyesület vállalta
fel ennek az újjá varázsolását, ennek a helyszínnek. Ennek keretében egy új kopjafát
faragtatnának, új helyszínen is állítanák fel. Az előterjesztés mellékeltében lévő fotókon látható,
hogy a jelenlegi kopjafa helyétől körülbelül 5 méterrel a vasút irányába kerülne elhelyezésre.
Tartottak egy helyszíni bejárást a kezdeményezőkkel. A helyben lakókat is meghívták erre az
egyeztetésre. Nekik ez ellen nem volt kifogásuk. Tulajdonképpen egy Fáy Andrásra emlékező, a
jelenleginél kulturáltabb emlékhely alakítható ott ki, ami a jelenlegitől eltérően talán módot ad
arra is, hogy alkalom adtán megemlékezéseket lehessen tartani. Az is szerepel az
előterjesztésben, hogy az OTP-nek van egy Fáy András Alapítványa, aki ennek a
finanszírozásában szerepet vállalna. Fáy András a takarékszövetkezetek elődjének
megalapításában vett részt, ilyen formán az OTP elődjéhez kötődik. Így került képbe az OTP
Fáy András Alapítványa.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 711
Száma: 16.07.20/7/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:51
Típusa: Nyílt
Határozat #8; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
66.67 10
0.00
0
33.33
5
100.00 15

Igen
24

FIDESZ

Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2016.07.20/7/0/A/KT

711

199/2016. Kth.
Hozzájárulás a Fáy András kopjafa rekonstrukciójához
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pásztortűz
Egyesület az OTP Fáy András alapítvánnyal közösen kopjafát emeljen és emlékhelyet alakítson
ki a Bajza utca 14. számú épület előtti közterületen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Pásztortűz Egyesület, Kossuth u. 17. III/28.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----8
8.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Hozzájárulás sportcélú fejlesztés fenntartásához
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
Az előterjesztés a Kiskunhalas Birkózó Klub beruházásáról szól. A klub támogatást nyert el a
Magyar Birkózó Szövetségtől. Ott is hasonlóan a támogatás igénybevételének feltétele egy
támogatási szerződés megkötése, ahhoz hasonlóan, mint a korábban már tárgyalt UKSC-s ügy
esetében. Itt is a tulajdonos hozzájárulása szükséges a birkózószövetséggel történő támogatási
megállapodás aláírásához. Itt a korábbi döntés alapján a képviselő-testület egy visszatérítendő
támogatást biztosított a Kiskunhalasi Birkózó Klubnak. Ennek köszönhetően a beruházás már
folyamatban van. A támogatás igénybevételének és elszámolhatóságának nem lesz akadálya
ebben az esetben. Tulajdonképpen, amihez most a képviselő-testület hozzájárulását kérik, hogy
a birkózó klub azt a helyiséget, amit bérel, s felújít, 15 évig erre a célra használhassa.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 712
Száma: 16.07.20/8/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:53
Típusa: Nyílt
Határozat #9; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
66.67 10
0.00
0
33.33
5
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
26

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

JOBBIK
SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2016.07.20/8/0/A/KT

712

200/2016. Kth.
Hozzájárulás sportcélú fejlesztés fenntartásához
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Birkózó
Szövetség által a Kiskunhalas belterület 4636 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Szent Imre
u. 2. szám alatt található ingatlan emeltén 200 m2 alapterületű ingatlanrészen megvalósított
felújítást. Hozzájárul továbbá, hogy a Kiskunhalasi Birkózó Club a felújított épületrészt 15
éven keresztül birkózó csarnokként, kizárólag sportcélú hasznosításban működtesse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló hozzájárulást aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter főépítész
Kiskunhalasi Birkózó Club, 6411 Zsana I. körzet tanya 1.
Határidő:
Felelős:

9.

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----9
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A
elkészíttetése

Városháza

nyílászáróinak

energetikai

korszerűsítési

terveinek

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
A képviselő-testület tagjai is járnak elég sűrűn a városházán és szemmel látható az, hogy évek
óta folyamatosan romlanak a nyílászárók, a külső falakban lévő nyílászárók állapota. A tavaly
lezárult városközpont felújításos projektnek nem volt része a nyílászárók teljeskörű felújítása.
27

Ennek a projektköltségvetés összeállítása volt az oka. Annak idején ez már nem fért bele, elég
jelentős tétel lett volna. Az előkészítés során információi szerint már akkor is szóba került, hogy
a nyílászárókat jobb lenne energetikai pályázat keretében felújítani, ezzel többletforrást
bevonni az egész épület rekonstrukciójába. Az is ismert a képviselő-testület előtt, hogy a
városháza épületében lévő szálloda felújítása megkezdődött, folyamatban van. Hogy ez az
előterjesztés a rendkívüli ülésre került be, ennek némileg ez is az oka volt, hiszen a felújítás
keretében a nyílászárók cseréjére is szükség lesz. Mivel műemlék az épület, csak az
örökségvédelmi hatóság engedélyével lehet megtenni. Célszerűnek látszott, ha már tervet
készíttetnek, akkor az egész épület vonatkozásában készíttessék el, ne csak a szállodának a 15
db ablakára vonatkoztatva, hiszen jövő héten terveznek benyújtani energetikai pályázatot
energetikai témakörben, aminek része lenne a városháza hivatal által használt részeinek
nyílászáró cseréje is. Mivel a szállodarekonstrukció keretében az épülettartozékot újítja majd
fel a vállalkozó, s az csak a kisebb része az egész tervezési folyamatbank, ezért szól úgy az
előterjesztés, hogy az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó teljes nyílászáró-állományt most
egy terv keretében készíttesse el az önkormányzat. Nyilván a megvalósítás egy következő fázisa
lesz ennek. Ott az elszámolás és a költségviselés külön tárgyalásokat igényel majd. Jelenleg a
tervek elkészíttetésére kérnek felhatalmazást.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 713
Száma: 16.07.20/9/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:56
Típusa: Nyílt
Határozat #10;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
66.67 10
0.00
0
33.33
5
100.00 15
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Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2016.07.20/9/0/A/KT

713

201/2016. Kth.
A Városháza nyílászáróinak energetikai korszerűsítési teveinek elkészíttetése
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Városháza épülete energetikai korszerűsítésének előkészítése érdekében az
engedélyezéshez szükséges terveket elkészíttesse, egyben megbízza, hogy a szükséges
költségeket tervezze be az Önkormányzat költségvetésébe.
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:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----10
10.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Hozzájárulás szőlőprés felújításához
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
29

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
A Kiskunhalasi Borrend kereste meg önkormányzatot azzal a kezdeményezéssel, hogy a Sóstói
Csárdával szemben található régi, műemlék jellegű bálványprést szeretné felújítani, s a
mellette lévő „A szőlő és a bor városa” táblát is rendbe raknák. Az elmúlt években mindkettő
műszaki állapota jelentősen leromlott. A felvetésük apropója az, hogy jövő évben lesz a
30.évfordulója annak, hogy Kiskunhalas elnyerte a szőlő és a bor nemzetközi városa címet,
amire ez a tábla és az akkor felállított prés is emlékeztet.
Szintén azért került ez be rendkívüli ülésre, mert igaz ugyan, hogy a jövő beruházásról, vagy
felújításról lenne elméletileg szó, hiszen a 2017-es évben lesz az évforduló, viszont ha már
rendkívüli ülést hívott össze Polgármester úr, azért hozták be most, mert a borrend vállalta az
ehhez szükséges források összegyűjtését is. Tekintettel arra, hogy ez nem megy egyik napról a
másikra, ezzel próbálnak kicsit több időt adni erre a forrásgyűjtögetésre, hogy már most
meghozhatja a képviselő-testület az ehhez való hozzájárulást.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 714
Száma: 16.07.20/10/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 15:58
Típusa: Nyílt
Határozat #11;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
66.67 10
0.00
0
33.33
5
100.00 15

Igen
Igen
Igen
30

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2016.07.20/10/0/A/KT

714
202/2016. Kth.
Hozzájárulás szőlőprés felújításához

Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Cultores Moris
Redemptionis Kiskunhalasi Borrend a Sóstó partján álló bálványprést és a mellette álló táblát
felújíttassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Cultores Moris Redemptionis Kiskunhalasi Borrend, Batthyány u. 54.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----11

11.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatói állása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.

31

Fülöp Róbert polgármester:
Annyi információt tud megosztani a képviselő-testület tagjaival, hogy Csernák Lajos
osztályvezető úr benyújtotta a lemondását. Ő augusztus 9-től nem lesz tagja a hivatalnak. Az ő
helyére érkezett pályázatok alapján a korábbi KIGSZ igazgatót kérték fel az osztályvezetői
feladatok ellátására. Így azonban a KIGSZ igazgatói állása az, ami pillanatnyilag betöltetlen
marad. Erről kellene egy döntést hozni a képviselő-testületnek, mely arról szólna, hogy
átmeneti időszakra, július 21-től december 31-ig az idei évben Simokovicsné Szabó Erzsébet
lenne a megbízott igazgatója a KIGSZ-nek. Ez az, ami ennek az előterjesztésnek az oka.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 715
Száma: 16.07.20/11/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 16:00
Típusa: Nyílt
Határozat #12;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
66.67 10
0.00
0
33.33
5
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK

Váradi Krisztián
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

SHT
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
SHT

Száma: 2016.07.20/11/0/A/KT

715

203/2016. Kth.
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatói állása
Határozat
1. Kiskunhalas város Képviselő-testülete Csendes Ildikónak, a Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete igazgatójának magasabb vezetői megbízását a közalkalmazott kérésére
2016. július 20. napjával megszünteti. Kiskunhalas város Képviselő-testülete eltekint a
lemondási időtől.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Simokovicsné Szabó Erzsébet igazgató-helyettest
bízza meg 2016. július 21-től 2016. december 31-ig a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete igazgatójának helyettesítésével. Az átmeneti helyettesítés idején Simokovicsné Szabó
Erzsébet igazgató-helyettes vezetői illetmény-pótléka a pótlékalap 250 %-ának megfelelő
vezetői pótlék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó igazgató, KIGSZ
Simokovicsné Szabó Erzsébet igazgató-helyettes, KIGSZ
pénzügyi és gazdálkodási osztály vezetője
Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport
Szaladós-Buda Julianna személyügyi ügyintéző
Törköly Dávid személyügyi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----12
12.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó
gyermek- és ifjúságivédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született Együttműködési
33

megállapodás 1.sz. módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A közmunkaprogramokban az iskolákhoz delegáltak segítőket, akik az idei évet gyakorlatilag
végigdolgozták már az intézményekben. Ez a megállapodás, amelyet akkor kötöttek, ennek a
programnak az indulásakor a KLIK-kel. Ez igényel némi felülvizsgálatot és módosítást. Ezt a
KLIK kezdeményezte és ezek a módosítások vannak benne, amelyeket ők kértek tőlük. Technikai
módosítások történnének meg csak ezzel az 1.számú módosítással.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 716
Száma: 16.07.20/12/0/A/KT
Ideje: 2016 július 20 16:01
Típusa: Nyílt
Határozat #13;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit

Voks:
9
0
0
9
0
6
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
60.00
9
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
60.00
9
0.00
0
40.00
6
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
34

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Patocskai Tamás
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Hunyadi Péter
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol
Távol
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204/2016. Kth.
A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó gyermek-és
ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született Együttműködési megállapodás 1. sz.
módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a közfoglalkoztatotti programban való
együttműködésre vonatkozó Együttműködési megállapodás 1. számú módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás 1. számú
módosításának aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Vágó Ferencné tankerületi igazgató, KLIK Kiskunhalasi Tankerület
Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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Fülöp Róbert polgármester:
Más napirend nem lévén megköszöni a jelenlévők munkáját és a képviselő-testület rendkívüli
ülését befejezettnek nyilvánítja.
K.m.f.
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett:

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda
aljegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Laskovicsné Terzics Edit :)

(:Patocskai Tamás :)
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