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6. Hevesiné Vincze Éva
7.Hunyadi Péter
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9. Laskovicsné Terzics Edit
10. Patocskai Tamás
11. Dr. Skribanek Zoltán
12. Tapodi Attila
13. Váradi Krisztián
14.Vincze Attila
15. Vizkeleti Szabolcs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
SHT
SHT
FIDESZ-KDNP
SHT

(15 fő 100 %)
Szűcs Csaba
Kollárné dr. Lengyel Linda
Simon István
Csendes Ildikó

alpolgármester
aljegyző
szociálpolitikai csoportvezető
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
jogi referens
adócsoport vezető
könyvelő a Halasi Városgazda
Zrt.
és
Halas-T
Kft.
képviseletében
belső ellenőrzési vezető

Dr. Rékasi Cecília
Fődi Gabriella
Csanádi Gabriella
László Mária
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Kiss Renáta
Tóth Péter

önkormányzati tanácsadó
városfejlesztési, üzemeltetési és
főépítészi osztályvezető
környezetvédelmi referens
Városért
Közalapítvány
Kuratóriumi elnöke
háziorvos
KIGSZ intézményvezető

Baics Tamás
Szőke Sándor
dr. Kovács Enikő Éva
Simokovicsné Szabó Erzsébet
Fülöp Róbert polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hunyadi Péter és Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.
NAPIREND ELŐTT:
1.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző)
Fülöp Róbert polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy 14.
napirendi pontként kívánja tárgyalni az osztósként érkezett " EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázat beadása " című
előterjesztést. Ezzel együtt 26 napirendről tárgyalnának a mai alkalommal.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Szavazás eredménye
#: 809
Száma: 16.11.24/0/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:17
Típusa: Nyílt
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Határozat #1; Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Száma: 2016.11.24/0/0/A/KT

268/2016. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.november 24-i ülésére kiküldött
meghívónak eltérően a „EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú „Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért” című pályázat beadása” című osztós előterjesztést
14.napirendi pontként kívánja tárgyalni.
Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
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NAPIREND:
Napirend tárgya:
1. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda többletbevétele
2. Thorma János Múzeum többletbevétele

Napirend
előadója:
Fülöp Róbert
polgármester
Fülöp Róbert
polgármester

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) számú Fülöp Róbert
önkormányzati rendelet módosítása
polgármester
4. A Városért Közalapítvány részére nyújtandó támogatás

Fülöp Róbert
polgármester

5. A Halasi Csipke Közalapítvány részére nyújtandó támogatás

Fülöp Róbert
polgármester

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézmények átadás-átvétele

Fülöp Róbert
polgármester

7. A család- és gyermekjóléti központ átadása Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére

Fülöp Róbert
polgármester

8. A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
részére
9. A helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) számú rendelet módosítása és
felülvizsgálata

Fülöp Róbert
polgármester
Fülöp Róbert
polgármester

10. A lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó Fülöp Róbert
hiteltörlesztési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása polgármester
11. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

12. Együttműködési megállapodás a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel

Fülöp Róbert
polgármester

13. A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási
Szerződés mellékletének 2. számú módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

14. EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért” című pályázat beadása

Fülöp Róbert
polgármester

15. A Halas-T Kft. tőkeszerkezetének helyreállítása

Fülöp Róbert
polgármester
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16. Megbízási szerződés kötés – a kiskunhalasi 4. számú háziorvosi körzet
feladatainak ellátása

Fülöp Róbert
polgármester

17. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési Terve
módosítása

Komlósné dr.
Fekete Anikó
jegyző

18. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi Ellenőrzési Terve

Komlósné dr.
Fekete Anikó
jegyző

19. A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyása

Fülöp Róbert
polgármester

20. Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához

Fülöp Róbert
polgármester

21. Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem Felújítási Programjához

Fülöp Róbert
polgármester

22. A gyűjtőutak listájáról és felújítási sorrendjéről szóló 157/2015. Kth.Fülöp Róbert
határozat módosítása
polgármester
23. Lakóingatlanok vásárlása

Fülöp Róbert
polgármester

24. Tulajdonosi hozzájárulás horgászállások kialakításához

Fülöp Róbert
polgármester

25. Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról

Fülöp Róbert
polgármester

26. Interpellációs válaszadás

Fülöp Róbert
polgármester

Képviselői interpelláció.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----1
1.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda többletbevétele
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
#: 810
Száma: 16.11.24/1/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:18
Típusa: Nyílt
Határozat #2; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.11.24/1/0/A/KT
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269/2016. Kth.
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda többletbevétele
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Bóbita
Óvoda többletbevétel felhasználásával járó 2016. évi módosított bevételi – és kiadási
főösszegének 10.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési
rendelet módosításba be kell építeni.
Bevétel felhasználás célja: Szakmai anyag vásárlása
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simokovicsné Szabó Erzsébet mb. igazgató KIGSZ, Kuruc vitézek tere 17.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Thorma János Múzeum többletbevétele
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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Fülöp Róbert polgármester:
Szinte ugyanaz az előterjesztés, csak másik intézményükre vonatkozik.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 811
Száma: 16.11.24/2/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:19
Típusa: Nyílt
Határozat #3; Elfogadva
Minősített

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

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ

Vízkeleti Szabolcs

Igen

SHT

Száma: 2016.11.24/2/0/A/KT
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270/2016. Kth.
Thorma János Múzeum többletbevétele
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Thorma János Múzeum
többletbevétel felhasználásával járó 2016. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének
200.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési rendelet
módosításba be kell építeni.
Bevétel felhasználás célja: Régészeti feladatokkal kapcsolatos megbízási díj és járulék
kifizetése
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szakál Aurél igazgató Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2.
Simokovicsné Szabó Erzsébet mb. igazgató KIGSZ, Kuruc vitézek tere 17.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy az előterjesztés, a rendeletmódosítás áttekinthető, s jól láthatóak azok a
változtatások, amelyek átvezetésére most kerülne sor.
-----Kérdések----9

-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 812
Száma: 16.11.24/3/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:21
Típusa: Nyílt
Határozat #4; Elfogadva
Minősített

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

812

Voks:
13
0
2
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
86.67
86.67 13
0.00
0.00 0
13.33
13.33
2
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

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

Száma: 2016.11.24/3/0/A/KT
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Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 29/2016. (XI.25.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének:
a) Kiadási főösszegét:
6.211.479.859 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:
5.214.314.959 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:
b1.) költségvetési bevételek összegét:

6.211.479.859 Ft-ban
4.227.437.739 Ft-ban

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét:
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:
állapítja meg.

-986.877.220 Ft-ban
-636.508.817 Ft-ban
-350.368.403 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások
összegét:
997.164.900 Ft-ban:
a) működési célú finanszírozási kiadások:
969.088.900 Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:
28.076.000 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és
finanszírozási célú kiadások együtt):
-1.984.042.120 Ft-ban
a) összesített hiány működési célú:
-1.605.597.717 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú:
-378.444.403 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.) Hiány belső finanszírozása:
1.074.042.120 Ft-ban
1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:
832.209.120 Ft
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1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:
2.) Hiány külső finanszírozása:
2.a.) Hitelfelvétel működési célú:
2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:

241.833.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

3.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

910.000.000 Ft

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát
1.765.043.000 Ft-ban állapítja meg.
2. §
A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei helyébe e rendelet
1., 2a., 2b., 3a., 3b., 3c. , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. számú mellékletei lépnek.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.”
-----Napirendi pont----4
4.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Városért Közalapítvány részére nyújtandó támogatás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A Városért Közalapítvány rendezi a szüretet, annak a támogatását kell kiegészíteni. Azzal
együtt, hogy egy nagyobb keret volt meghatározva korábban a költségvetésükben, erre még
így van lehetősége a képviselő-testületnek.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Félreértés ne essék, szereti a szüretet és tetszik is az új rendezés, de olybá tűnik neki, hogy
költik a pénzt féke vesztetten, aztán, ha túlköltekeznek, akkor majd kérnek még. Inkább egy
pontosabb költségvetést tervezzenek a jövőben és kérjenek többet, mert ez egy kicsit
visszásnak tűnik. Ennek ellenére persze megszavazzák az előterjesztést.
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Fülöp Róbert polgármester:
Annyit reagálna a hozzászóláshoz, azért nagyon nehéz egzakt módon meghatározni előre
februárban a költségvetés megalkotásakor a szüret saját kis költségvetését, mivel nem lehet
tudni, hogy mennyi támogató, mennyi árus fog jönni, hogyan fognak valójában alakulni a
bevételek. Azt gondolja, hogy elég feszes költségvetési kereteket szabott meg az alapítvány
egyébként a rendezők számára. Ezzel együtt a végső számok valamikor ilyenkor alakulnak ki.
Óhatatlan az, hogy a pontos támogatási összeget ilyenkor tudják meghatározni. Nyilván
mindenki azon dolgozik évközben, hogy ez minél minimálisabb legyen és a minimumra
szorítsák a költségeket. Azt gondolja, azzal, hogy most kell erről dönteniük, nem érzi
különösebben problémának.
Farkas Dániel alpolgármester:
Ő is erre hívná fel a figyelmet, hogy a legtöbb kuratóriumi ülésen ott tudott lenni
meghívottként. Azt látja, hogy egy ilyen nagyszabású fesztiválnál rengeteg a bizonytalan
tényező. Gyakorlatilag a fesztivál kezdetéig bizonytalan az árusok kimenetele, a fellépők
kapcsán is. Egy rendkívül összetett szervezési feladatról van szó. Azt gondolja, ha onnan
nézik, hogy a költségvetésben erre 8 millió Ft volt –ha jól emlékszik- tartalékba elhelyezve, s
ebből 5 millió Ft-ot használtak fel, alapvetően ez egy jó számnak tekinthető. Azt látja, hogy a
kuratórium és a szervezők is az utóbbi két évben mindent megtesznek azért az utóbbi két
évben, hogy minél több szponzort, pályázati forrást tudjanak beépíteni. A kuratóriumi ülésen
is elmondta, hogy financiális oldalról megvan az az előnye, hogy minél több a támogató és a
főleg pályázati forrás, akkor ez az önkormányzatnak kevesebbe kerül. Azonban mind az idei,
mind a tavalyi évben lehetett azt látni, hogy vannak a szponzoroknak is néha elég érdekes
kéréseik, amelyek nem állnak sokszor összhangban az általuk nyújtott támogatással, s esetleg
olyan irányba vinnék el a szüretet, ami nem éppen megfelelő. Azt gondolja, hogy
összességében költségvetési szempontból és szakmai szempontból is jól sikerült.
Mivel itt van a kuratórium elnöke, neki külön is szeretne köszönetet mondani, mert szerinte
nagyon nagy munkát végeztek. Azt kell látni, hogy rengeteg apró dologból áll össze a végü
nagyszabású rendezvény. Azt gondolja, hogy mind tavaly, mind idén különösen szép munkát
végeztek a szervezők.
Fülöp Róbert polgármester:
Ő is ezt tudja csak elmondani. Csatlakozva Alpolgármester úrhoz, köszönik Elnök úrnak, a
kuratórium minden tagjának, illetve a szervezőknek is az idei és a tavalyi szüretet is, hiszen
szerinte nagyon színvonalas rendezvénnyel sikerült előrukkolniuk. Bízik benne, hogy a
következő évben is ez a munka meghozza majd a gyümölcsét. Ehhez sok erőt és egészséget
kívánnak minden közreműködőnek.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 813
Száma: 16.11.24/4/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:26
Típusa: Nyílt
Határozat #5; Elfogadva
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Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Voks:
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Száma: 2016.11.24/4/0/A/KT

271/2016. Kth.
A Városért Közalapítvány részére nyújtandó támogatás
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000 Ft összegű támogatási
előleget nyújt a Városért Közalapítvány részére. A támogatási előleg fedezete Kiskunhalas
Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő céltartalék.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatási szerződés módosítását a 3/2016. (II.26) számú, az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletének módosítása után aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Városért Közalapítvány, Hősök tere 1.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
-----Napirendi pont----5

5.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halasi Csipke Közalapítvány részére nyújtandó támogatás
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
#: 814
Száma: 16.11.24/5/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:27
Típusa: Nyílt
Határozat #6; Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
15
0
0
15
0
0

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
15

Összesen
Megjegyzés:

15

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

100.00
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Száma: 2016.11.24/5/0/A/KT

814

272/2016. Kth.
A Halasi Csipke Közalapítvány részére nyújtandó támogatás
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 360.000 Ft-tal megemeli a Halasi
Csipke Közalapítvány 2016. évi költségvetési támogatását. A támogatási előleg fedezete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő általános tartalék.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatási szerződés módosítását a 3/2016. (II.26) számú az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletének módosítása után aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Halasi Csipke Közalapítvány, Kossuth u. 37/a
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----6
6.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Kiskunhalas
intézmények átadás-átvétele

Város

Önkormányzata

által

működtetett

köznevelési

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Annyit tenne hozzá, hogy a 2.pontban említett vagyonkezelési szerződés most került kiosztásra
a testület elé.
Fülöp Róbert polgármester:
Még annyival kiegészítené, hogy a 17. és a 26. pontok azok, amelyeket ők kértek kiegészíteni,
ahhoz képest, ami eredetileg megvolt. A 17.pontban a selejtezésről értekezik a szerződés a 26.
pontban pedig az értékcsökkenés visszapótlásáról. A 26.pontban néhány szóköz probléma
van, azt nyilván javítani fogják és az eredeti aláírt szerződésben már nem így fog szerepelni.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 815
Száma: 16.11.24/6/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:30
Típusa: Nyílt
Határozat #7; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik

Voks:
14
0
1

Szav%
Össz% Képviselő
93.33
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0.00 0
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Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
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Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
Váradi Krisztián
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Száma: 2016.11.24/6/0/A/KT

815

273/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadás-átvétele
Határozat
1.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas
Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ közötti, 1. melléklet
szerinti megállapodást, annak 1-12. számú mellékleteivel együtt.

2.

A Képviselő-testület jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi
Tankerületi Központ közötti, 2. melléklet szerinti vagyonkezelési szerződést.

3.

A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átadásátvételt érintő jognyilatkozatok megtételére, a kapcsolódó szerződések, így
különösen a megállapodás és a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Vágó Ferencné tankerületi igazgató, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2.
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A család- és gyermekjóléti központ átadása Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget, ami arról szól, hogy a család- és gyermekjóléti
központokat csak a járásszékhely önkormányzatok üzemeltethetik.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 816
Száma: 16.11.24/7/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:32
Típusa: Nyílt
Határozat #8; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik

Voks:
15
0
0

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
19

Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Száma: 2016.11.24/7/0/A/KT

274/2016. Kth.
A család- és gyermekjóléti központ átadása Kiskunhalas Város Önkormányzata részére
Határozat
1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.
2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a család- és
gyermekjóléti központot Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezetéhez integrálja a család- és gyermekjóléti
központ – mint szakmai egység – Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirat módosítása bejegyzésének
jogerőre emelkedése napjától.
3) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas
Város Önkormányzat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a családés gyermekjóléti központ meglévő szakdolgozóinak nyilatkozatát az 2. számú
melléklet szerinti tartalommal.
4) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ és Kiskunhalas Város
Önkormányzata közötti, az ingóságok tulajdonjogának átruházásáról szóló
szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
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5) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas
Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ közötti, az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok
ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás
módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
6) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas
Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közötti, az egyes
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele tárgyában kötött
megállapodás módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Juhász György HTKT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője,
Simon István Szociálpolitikai Csoportvezető,
Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető,
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete részére
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az előző napirendi pontjuk folytatása, amelyben arról határozhat a képviselő-testület, hogy
a központot a KIGSZ-ben (ld. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete) képzeli el a
jövőben.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 817
Száma: 16.11.24/8/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 13:33
Típusa: Nyílt
Határozat #9; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Voks:
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15

Szav%
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Határozat
1. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete Alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalas
Város Önkormányzata Költségvetési Intézmény Gazdasági Szervezete közötti, 3.
melléklet szerinti használati megállapodást, annak 1. számú mellékletét képező kis
értékű tárgyi eszközök leltárjegyzékével és 2. számú mellékletét képező,
önkormányzattól használatba kapott – nagy értékű tárgyi eszközök – leltárjegyzékével
együtt.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete Szakmai Programját a 5. számú melléklet szerinti
tartalommal.
5. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a használati
megállapodás, az egységes szerkezetű Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására,
valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző
Simokovicsné Szabó Erzsébet igazgató, KIGSZ Kuruc vitézek tere 17.
Oláhné Rózsa Zsuzsanna intézményi referens
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----9
9.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.28.) számú rendelet módosítása és
felülvizsgálata
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Ez egy elég egyszerű előterjesztés, a 2 %-os iparűzési adó mértékét csökkentenék 1,9 %-ra,
amennyiben támogatja ezt a törekvést a képviselő-testület is.
Váradi Krisztián képviselő:
Azt szeretné megkérdezni, illetve egy gondolatot is hozzátenne, hogy a kérdése érthetőbb
lenne. Ezzel a 0,1 %-os csökkentést, akik igazából megérzik, a nagyvállalkozások, ahol
jelentősebb az árbevétel. A kisebb árbevételű cégeknek ez a 0,1 %-os mértékű csökkentés nem
lesz igazán nagymértékű. Gondoltak-e arra, ha a kisebb árbevételű cégeknek is szeretnének
kedvezni, hisz adót csökkenteni, ha adót csökkenteni tudnak, az mindenképpen egy pozitív, jó
dolog. Az alsó határt, amelytől adót kell csökkenteni, a jelenlegi 2 millió Ft-ot 2,5 millió Ft-ra
emelik. Ez szintén egy jelentős segítség lenne nagyon sok kicsinek. Gondolkodtak-e ezen, volte ilyen számítás, hogy ennek mennyi lehet a költségvetési hatása?
Fülöp Róbert polgármester:
Azt tudja válaszolni Képviselő úr felvetésére, hogy ilyen jellegű megfontolás nem volt. Azt
gondolja, hogy aki adót fizet, annak mind ugyanakkora mértékű lesz a csökkenés, hiszen 5 %os engedményt fog ez a változás jelenteni. Hogy kinek mekkora az árbevétele, nyilvánvalóan,
akinek magasabb, annak ez többet fog jelenteni, de a mérték mindenki esetében 5 %-os. Hogy
egyéb kedvezményeket is adjanak, véleménye szerint ez is egy komoly kedvezmény. Szerinte a
kicsik is örülnek ennek, nemcsak a nagyvállalkozások. Lehet gondolkozni ilyen ötleteken, de
ez komoly számításokat igényel. Véleménye szerint meg kell várniuk, hogy ez a módosítás is
hogyan fog működni a 2017-es évben. Amennyiben azt látják, hogy további lehetőség van,
számba lehet venni ezeket a javaslatokat is. Azt ígéri, ha a következő alkalommal ilyen
előterjesztés készül, meg fogják vizsgálni ennek a lehetőségét is.
Reméli, hogy sikerült válaszolnia, a mértékére nem tud most igazából egzakt számot mondani.
Patocskai Tamás képviselő:
Hasonló lett volna neki is a kérdése, benne is ez merült fel. Elég sok kisvállalkozó van a
városban, akik a 2 millió Ft-os határt nem érik el, esetleg elérik. Ezt nem lehetne abba az
irányba bővíteni? Hasonló lenne az ő kérdése is, hogy készült-e erre számítás. Hallotta, hogy
nem. Polgármester úr nem zárkózott el az elől, hogy ez a 2,5 millió Ft-os adómentes határ
felemelésre kerül. Érdeklődéssel várják és azt támogatnák nagyon szívesen. Természetesen ki
kellene számolni, hogy ez hány embert érint, s mekkora adókiesést jelent. Ez lenne végülis a
kérdése, amire többé-kevésbé meg is kapta a választ, amit az előbb adott a Polgármester úr,
de ezt fel kellett tennie.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt kell mondania, hogy nem olyan őrületesen nagy mértékű az az adóteher, ami a 2 millió Ftos árbevétel mellett van. 40 ezer Ft a 2 % és az megy le 38 ezer Ft-ra. Sokkal inkább lenne
annak a híve, hogy a nagy adókulcs mértékén változtassanak, mint ezeken a kedvezményeken.
Azt is jobban támogatná, ha egységes lenne a teherviselés. Ha fizet a nagy, akkor a kicsi is
fizessen. A kedvezmény benne marad a mostani verzióban. Ugyanúgy 2 millió Ft-ig
megmarad a kedvezmény a kicsiknek.
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Hogy a következő években milyen lehetőségeik lesznek, s ezt hogyan fogják tudni használni,
ezt akkor kell vizsgálni. Meg fogják nézni, hogy lehet-e ebbe az irányba elmozdulni. Azt tudja
mondani, hogy ezt a mértékű kedvezményt tudják biztosítani a vállalkozások számára nagy
biztonsággal.
-----Hozzászólások----Váradi Krisztián képviselő:
Köszöni a szót és a választ is. Azt szeretné kérni, hogy ne várjanak ezzel a következő évig,
hanem vizsgálják meg ennek a lehetőségét most. Nyilván elfogadja, hogy nem volt ilyen
számítás és azzal is tisztában van, hogy most itt ilyen felelőtlenül nem lehet azonnal meghozni,
ezért nem fog most módosító javaslatot ehhez a rendelethez beadni.
Indítványként szeretné feltenni, s kéri Polgármester urat, hogy szavaztassa meg. A következő
testületi ülésre készüljön egy tanulmány, vagy vizsgálat arról, egy kimutatás részükre, hogy
mit jelentene ez. Hogy megalapozottan meg tudják nézni, hogy ténylegesen mennyit jelentene.
Ha pár millió forint és 40 millió Ft van írva becslésként és kiderül, hogy a 2 millió Ft-ról 2,5
millió Ft-ra történő adómentességi határemelés csak 10-12 millió Ft-ot jelentene, akkor azt
gondolja, hogy akár ebben az esztendőben is megléphetik. Akár még azon a testületi ülésen is,
hiszen nincsenek elkésve, év végéig még lehet döntést hozni a jövő évi adórendeletekről.
Januárban már el lennének késve. Készüljön egy ilyen vizsgálat és abban legyen két verzió,
hogy a testület támogatja a 2 millió Ft-ról 2,5 millió Ft-ra történő emelést, B) verzió, hogy
nem támogatja. Még ez belefér ebbe az évbe, meg tudják vizsgálni. Azt gondolja,
Polgármester úr mondta, hogy mindenkinek ugyanakkora a mérték, ez nyilvánvaló, teljesen
értelemszerű matematika, ha a kicsinek a kicsihez képest 0,1 %, a nagynak a nagy bevételhez
képest ennyi.
Ugyanakkor a kicsiknél is, ahogy Polgármester úr mondta, akinek az árbevétele 2,2 millió Ft
egy évben, az nem egy nagyvállalkozás, nem dőzsöl a pénzben, neki a 40 ezer Ft is egy
jelentős összeg. Örülhetne annak, ha azt a hírt kapná, hogy az önkormányzat ilyen gesztust
tett, hogy elengedik neki ezt a befizetendő adót. Szerinte, ha eddig volt kedvezmény, van
infláció, a költségek nőnek, ez a 2 millió Ft-os kedvezmény jó pár éves már –pontosan nem
tudja megmondani, van 6-7 éves ez a kedvezmény. Azt gondolja, ha tudnak adót csökkenteni,
ami egy pozitív dolog, mégegyszer hangsúlyozza, hogy örülnek az előterjesztésnek,
támogatják ebben a formájában, de ne zárkózzanak el attól, hogy ne csak a nagyoknak,
hanem a kisvállalkozásoknak is kedvezzenek. Ezért kérné Polgármester urat, hogy
indítványként legyen szíves azt megszavaztatni, hogy készüljön előterjesztés a következő
testületi ülésre az iparűzési adó alsó határának megemelése tekintetében 2 millió Ft-ról 2,5
millió Ft-ra számításokkal alátámasztva és a képviselő-testület ez alapján hozhat döntést.
Akár nemlegeset is, ha kiderül, hogy ez nem megalapozott.
Farkas Dániel alpolgármester: (Ügyrendi)
Szeretné kérdezni, hogy az ő tudomása szerint, ha január 1-jével szeretnének bármilyen
adóval kapcsolatos módosítást bevezetni, azt előtte 30 nappal el kell fogadni, mert talán ki
kell hirdetni. Van-e ilyen?
Fülöp Róbert polgármester:
Ha kedvező, akkor nem így van. Ha ez megengedő, akkor bármikor, akár évközben is be lehet
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vezetni.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Engedjék meg, hogy most ne mint alpolgármester, hanem mint cégvezető szólaljon meg. Azt
tudni kell, hogy az elmúlt tíz évben a vállalkozók körében napirenden volt az iparűzési adó
csökkentése. Ha visszaemlékeznek rá, több, mint tíz évvel ezelőtt elindult egy vállalkozói
fórum Halas száz legnagyobb vállalkozójának a bevonásával. Ezeken a fórumokon mindig az
fogalmazódott meg mindegyik vállalkozóban, s ez is volt a kérés az akkori városvezetők felé,
hogy az iparűzési adót csökkentsék. Az is elhangzott a vállalkozóktól, hogy nem azt várják,
hogy akár 0,5 vagy 1 % -kal csökkentsék, de mégis legyen a vállalkozók felé egy gesztus.
Érezzék ők is azt, hogy ők is fontosak az önkormányzat részére. Engedjék meg, hogy szórólszóra felidézze azt az egyik legnagyobb vállalkozót Halason, aki a hozzászólásában azt
jegyezte meg, hogy ne csak akkor legyenek fontosak az önkormányzat részére, amikor az
adókat kell befizetniük és kiküldik a sárga csekkeket, hanem az év más napján is. Ezért is
kérték ezt az iparűzési adó csökkentést. Ez eddig jelen pillanatban nem sikerült. A mostani
önkormányzat volt az, aki ahogy meg is hirdette, vállalkozóbarát önkormányzat szeretne
lenne. Azt gondolja, hogy a legjobb bizonyítéka annak, hogy az ő terheiket csökkentik. Ehhez
is hozzátartozik, hogy ez nem a jószerencsének, nem a felelőtlen gazdálkodásnak, éppen
ellenkezőleg, annak a két éves felelős, átgondolt gazdálkodásnak köszönhető most, hogy
lehetőség nyílik, hogy ennyivel is csökkentsék.
Ami a kisebb és a nagyobb mértéket illeti, biztos, hogy a kisvállalkozóknak, akik 2 millió Ft
körül mozognak árbevételileg, nem jelentős, de ha összességében, ha nézik, azért 40-50 millió
Ft-ot hagynak a vállalkozóknál. Azt gondolja, hogy ma minden vállalkozó örül minden egyes
forintnak, ami a vállalkozásában marad, s nem adók formájában kell befizetniük.
Bár a kérdések lezárultak, annyit kérdezne Váradi képviselő úrtól, hogy ez a 2,5 millió Ft-os
határ honnan jött? Számoltak valahonnan ezzel a 2,5 millió Ft-tal? Maximum.
Farkas Dániel alpolgármester:
A döntéssel kapcsolatban annyit mondana, hogy talán a jelenlegi időszak fő hangsúlya a
versenyképesség. Országos tekintetben, ha megfigyelik, a jövő évi minimálbéremelés, a
garantált bérminimum emelése és az ehhez kapcsolódó járulék-, illetve adócsökkentés is ezt
helyezi az előtérbe, hogy az országnak minél versenyképesebbé kell válnia. Azt hiszi, hogy
Kiskunhalasnak ehhez igazodnia kell. Látszódik az, hogy az önkormányzatok között is verseny
van. Sokszor döntenek annak kapcsán a vállalkozások, hogy éppen hova települjenek, elsőként
az iparűzési adó mértékét nézik meg. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos kérdés.
Bizottsági ülésen elhangzott, azt megvizsgálták-e, hány új cég települhet ide, vagy éppen
mekkora lehet ennek a megtartóképessége. Akkor azt válaszolták, hogy nem, de az biztos,
hogy ha nem csökkentik az iparűzési adót, akkor kevesebb lesz annak az esélye, hogy új cégek
települjenek ide, vagy éppen a meglévők itt maradjanak.
Az ellenzék felvetését, magát a gondolatot támogathatónak tartja. Kicsit személy szerint azt
érzi ebben, hogy rá kell licitálni a többségi frakció javaslatára. Azt gondolja, ahogy eddig, ezt
követően sem zárkóznak el semmilyen olyan javaslattól, amely a halasi vállalkozóknak az
előnyére válhat.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Reagálva kicsit az előzőre, az önkormányzati munka nem szerencsejáték, itt nem licitálni kell,
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hanem jó döntéseket hozni, segíteni a város lakóit, a városban dolgozó vállalkozásokat.
Egy dologra térne csak ki. Teljesen rendben van az adócsökkentés, mindig támogatni fogják
és szükség van arra, hogy új vállalkozások települjenek be. Ahogy elhangzott már, lehet, hogy
kicsit megkéstek egy-két téren ezzel a dologgal. Úgy tudja, hogy a Barnevál jövőre Mélykútra
fog áttelepülni és Mélykúton tervezik a jövőjüket. Talán elkezdték már az új feldolgozóüzem
építését is. Ez körülbelül 150 munkahelyet jelent Halason. Azt gondolja, ha az elmaradt
informális egyeztetés a vállalatvezetőkkel az adócsökkentésről megtörtént volna, lehet, hogy
az sem változtatott volna ezen a helyzeten, de lehet, hogy eltolta volna ezt a költözést egy-két
évvel.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt tudja Képviselő úrnak mondani, hogy ezek a beszélgetések megtörténtek. Amikor a
választások megtörténtek, megkeresték az említett cég vezetőjét és tárgyaltak arról, hogyan
képzelik el a jövőt. Akkor ez a kérdés már eldőlt. Tulajdonképpen túl voltak a Rubiconon,
akkor már kész voltak a tervek. Ez a dolog nem ebben az elmúlt két évben került papírra,
hanem már korábban. Amit tudtak, azt megtették. Egyelőre olyan hírek voltak, hogy ez a
telephely, amekkora kapacitással működött, középtávon ugyanezt a teljesítményt fogja hozni.
Nem a bezárásáról szóltak akkor a hírek. Bízik benne, hogy ez a mai napon sincs másképp, s
azt a kapacitást, amit üzemeltet a cég, fenn fogja tartani továbbra is. Ha ilyen lépéseket
tudnak tenni, akkor ebben tudják erősíteni.
Azt gondolja, hogy ezt a részt igyekeznek rendezni. Hogy elmaradt-e ez a kérdés valamelyest,
a maguk részéről nem érzi megkésettnek azzal együtt, hogy a költségvetés stabil. Akkor lehet
elkezdeni ilyen döntéseket átvinni, szerinte ezt is jól meg kell gondolni, hogy milyen
kedvezményeket adnak, ha ilyen kapukat kinyitnak, ezt nemcsak azok használják ki, akik
alapesetben is beleesnének, itt meg lehet csinálni azt is, hogy több cégbe szétbontja azt a
tevékenységet, amit végez. Ha növelik az alsó limitet, akkor ezt könnyebb megcsinálni, nem
kell annyi kiskapuzó megoldást alkalmazni.
Erre ő felhívná a figyelmet, hogy nagyon jók a kedvezmények, csak nem biztos, hogy mindig
azt a hatást érik el vele, amit szeretnének.
Ennek a felülvizsgálatára szerinte nagyon komoly szakmai hátteret kell majd biztosítani.
Szeretné megadni a szót a csoportvezetőnek is, hogy ő is mondja el a véleményét ezzel
kapcsolatban.
Szűcs Csaba alpolgármester:
A ciklus elején szinte az első olyan nagy vállalkozó volt Kiss István, akit megkeresett a
városvezetés, s leültek vele beszélni. A cégvezető első reakciója talán az volt, hogy ez eddig
miért nem történt meg az elmúlt években. Amit Polgármester úr is mondott, a mélykúti
beruházás 2014.novemberében már eldőlt. Természetesen bennük is megfogalmazódott az,
hogyha már átmegy oda a vállalkozás, rendben, de mi lesz ittenivel. Jelen pillanatban úgy áll,
hogy ez nem fog létszámcsökkentést eredményezni egyáltalán, sőt ha minden igaz, akkor talán
még bővítés is lesz. Nincs szándékában ezt a helyi Barnevált bezárni, sőt még fejlesztést is
tervez a cégvezető. Bennük is megvolt ez a félelem, de el bírták oszlatni, hogy nem lesznek.
Ehhez hozzátartozik, hogy azóta olyan jó a kapcsolatuk, hogy amikor a Barneválhoz keresnek
új munkavállalókat, a cégvezető megkeresi őket, segítsenek abban, hogy halasiak dolgozzanak
ott. Fontos ezt elmondani, hisz a Barneválnál nemcsak halasiak dolgoznak, hanem
túlnyomórészt vidékiek. Viszont első körben őket keresi meg, hogy halasiak menjenek
dolgozni. Megpróbálják természetesen ezeket az állásokat betöltetni. Azt gondolja, hogy a
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kommunikáció és az együttműködés nagyon jó a Barnevál vezetése és a városvezetés között.
Farkas Dániel alpolgármester:
Mind Polgármester urat, mind Alpolgármester urat pontosítania kell, mert legelőször a
Barneválnál jártak szerinte az első héten rögtön a kinevezésük átvétele után. Ugyanis ők erről
tudtak, sőt ő még azt is elárulja, megpróbálkoztak azzal, hogy Kiskunhalas irányába
csábítsák. Talán fél óra sem telt el, hogy hívta a mélykúti polgármester, aki egyébként jó
barátjuk és jelezte, hogy nem igazán örül. Ahogy szokták mondani a nagypolitikában, a falig
is elmentek ebben az ügyben.
Az valóban egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például az előző polgármester miért nem járt
soha ennél a vállalkozónál. Képviselő úr hamarabb meg tudja kérdezni, mert ők támogatták
2010-ben és 2014-ben is Gyovai ura. Mindig izgalmasan áll bele azokba a vitákba, amikor
azokról az ügyekről kell beszélni, amelyek az előző ciklusoknak a hibája, csak ő soha nem érzi
személy szerint magát, vagy magukat ezért felelősnek. Ahogy ők tudtak erről a fejlesztésről,
úgy az előző polgármesternek is tudnia kellett. Kísértetiesen hasonlít ez a Levi's történetére,
de ezt végképp nem szeretné idekavarni.
Az adócsökkentés időzítésével pedig szintén a nagypolitikával kell párhuzamot vonni.
Adócsökkentést akkor lehet először végrehajtani, amikor annak megvannak a költségvetési
keretei. Kiskunhalason erre az idei év végén, illetve a jövő év elején van először lehetőség. Azt
gondolja, hogy ez mindannyiuk közös öröme. Azt sem tartja túlzásnak, hogy közös sikere.
Ebben nyilván van mindenkinek felelőssége. A mértékét akkor majd meglátják. Azt hiszi, hogy
ez az 5 % kezdésnek egy nagyon komoly eredmény.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Az a tény, hogy a helyi iparűzési adó 2 %-ról 1,9 %-ra csökken a jövő évben, ez önmagában
is nagyon fontos dolog. Nagyon fontos üzenetértéke van. Úgy gondolja, hogy komplexebben
kellene szemlélni, hiszen egy rendszernek egy része az, amiről beszélnek. Annak a
rendszernek, amely a magyar gazdaságpolitikát meghatározza a 2010-es kormányváltás óta.
Annak a sikeres gazdaságpolitikának a része lehet ez. Ezt a sikeres gazdaságpolitikát az idei
évben mind a három nagy hitelminősítő el is ismerte, kénytelen volt elismerni, nem is tehetett
mást, hiszen 2010.óta egyszerre volt képes a magyar gazdaságpolitika arra, hogy vissza tudja
fizetni a korábban felvett hitelállományt, be tudja tartani a maastrichti kritériumokat, 3 %
alatt van a GDP arányos költségvetési hiányuk, folyamatosan nőnek a bérek, a jövő évben
láthatják, hogy 15 %-kal fog emelkedni a minimálbér, 25 %-kal a garantált bérminimum,
folyamatosan csökkennek a járulékok. A következőkben is csökkenni fognak a munkáltatói
járulékok, csökkennek a rezsiköltségek, víz, gáz, áram ára. Gyakorlatilag már nincs infláció.
Egy olyan egészséges makrogazdasági környezet alakult ki az országban, hogy az egyes
települések számára is megnyílt az út arra, hogy helyben ehhez még egy pluszt tudjanak adni.
Bízik abban, hogy itt Kiskunhalason ez csak valaminek a kezdete, képesek lesznek ezt a
tendenciát a következő években is folytatni. Csak egy szót arra, hogy a baloldali
képviselőtársainak csak most jutott eszébe ez a javaslatuk. Ezt kicsit furcsállja, hiszen a
korábbi években, amikor ők vezették ezt a várost, akkor ilyenről soha nem hallottak.
Fülöp Róbert polgármester:
Átadná a szót Csoportvezető asszonynak, hogy az indítvány körülményeit kicsit világítsa meg.
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Fődi Gabriella adócsoport vezető:
Annyiban csatlakozna az előtte szólókhoz, hogy ezt az egészet komplexen kell nézniük. Van
egy bevételi oldala, tehát az önkormányzat egészében az iparűzési adóbevétel a
legjelentősebb bevétel. Hozzátenné, hogy most az adótörvény változással kapcsolatosan
ugyan az iparűzési adó továbbra is náluk marad, de már vannak változások, amivel neki
számolnia kell a költségvetés tervezésénél. Például a gépjárműadóban megjelent egy olyan
mentesség, ami a fogyatékosok körét kibővítette. Ugyan ez a tétel nem olyan mértékű, de
várhatóan, mivel hozzájuk csak a 40 % érkezik, vagy az marad itt, a 60 % elmegy a központi
költségvetésbe, akkor is csökkenést fog jelenteni az adóbevételeket illetően. Még várhatóak
változások, amelyeket számszerűsíteni kell. Azzal nincs probléma, hogy ezt ő kiszámolja a
következő testületi ülésre, de azt gondolja, hogy ennek a költségvetés tervezésével együtt kell
haladnia, hogy lássák a másik oldalt is. Mielőtt döntenének, hogy igen, vagy nem. A
költségvetés stabilitását valahol meg kellene őrizni, nem beszélve arról, hogy december 31-ét
követően tud egy zárószámot, ami az idei iparűzési adóbevételekre is ad egy konkrétumot. Ez
mégiscsak egy jobb kiindulópont, amikor tervezik a költségvetést. Csak arra szeretné felhívni
a figyelmet, hogy komplexebb egészben kellene kezelni és nem rögtön a következő testületi
ülésen dönteni.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyi kérést fogalmazna meg az indítvánnyal kapcsolatban, hogyha elfogadható, akkor a
februári testületi ülésre előkészítendő, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottságnak nyújtana be a hivatal egy javaslatot, amit a bizottság vizsgál
meg. Amennyiben a bizottság jóváhagyja, akkor a következő testületi ülésen kerülne
megtárgyalásra. Ott lenne a vagylagos. A szakbizottságra hagynák eldöntését annak a
kérdésnek, hogy ezt a témát továbbengedi, vagy nem. Ha ez így nem megy, akkor azt mondja,
hogy felteszi az indítványt és meglátják ki, hogyan vélekedik az ügyről. Ezt javasolja, azt
mondja, hogy támogathatónak érzi. Addigra valóban látszódnak a költségvetés számai,
látszódik az, hogy tudnak-e további engedményekkel egyáltalán foglalkozni. Azt mondja, hogy
a testület fog dönteni arról, amikor ez a dolog eljut odáig, hogy értékelhető. Miért nem bíznak
a szakbizottságukban?
Váradi Krisztián képviselő:
Elfogadja Polgármester úrnak azt a módosítását, hogy ne decemberben, hanem februárban.
Ebben ő is rugalmas, csak annyit kérne, hogy ne a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság hatásköre legyen a döntés, hanem ugyanúgy, mint ez a mai,
legyen egy előterjesztés, hogy a testület tudja megvitatni. Ő nem tagja a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságnak, ezért is gondolja, hogy ilyen
fajsúlyú ügyben. A bizottság akkor is tárgyal róla, hiszen minden testület elé kerülő anyagot
véleményez a bizottság. Csak a hatáskör ne átruházott legyen. Kössenek egy ilyen
kompromisszumot, hogy így módosítja az indítványát, hogy ne decemberre, hanem
februárban. Elfogadja az érveket, hogy komplexen kell vizsgálni a költségvetés tekintetében.
Ugyanígy a testület. Elfogadható így Polgármester úr?
Fülöp Róbert polgármester:
Nem nagyon érti, hogy miért nem lehet ezt a feladatot a szakbizottságra bízni, hogy ez
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veszélyezteti-e egyébként a költségvetés stabilitását, vagy nem.
Váradi Krisztián képviselő:
A mostaniról is a testület dönt, hasonló fajsúlyú. Ha ez így elfogadható.
Farkas Dániel alpolgármester:
Azt szeretné kérni, hogy ezt külön szavaztassa meg Polgármester úr. Maradjon a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságos. Nekik ez lenne a javaslatuk,
hogy a bizottság tárgyalja meg februárban.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: (Ügyrendi)
Csak azért kért szót, hogy tiszta és világos legyen minden képviselő számára, hogy lesz
kétfajta verzió, amiről szavazás fog történni. Az egyik Váradi Krisztián képviselő úr módosító
javaslata, a másik pedig az a javaslat, amit a Polgármester úr az előbb mondott. Ez a kettő
közül kell majd választaniuk.
Fülöp Róbert polgármester:
Erre gondolt, s erre kérte az indítvány módosítását, hogy ezt a bizottság döntse el. Egyáltaán
a kérdés a képviselő-testület asztalára kerüljön-e. Ha ott már világosan látszódik, hogy ezzel
a kérdéssel nem kell foglalkozni, hiszen akkora lyukat ütne a költségvetésben, ami már nem
megengedhető. Azt gondolja, hogy sokkal célszerűbb lenne, ha most türelmesebbek lennének,
megvárnák, hogy ez a módosítás milyen hatásokat fog eredményezni. Lehet, hogy még
februárban sem fogják ennek látni a pontos hatásait, hanem sokkal inkább lehetne ezt
tárgyalni a következő év végén, amikor látják, hogy stabil a költségvetés, akkor eljutni idáig.
Ezt nagyon hirtelen és ad hoc jellegű ötletelésnek érzi. Például ezeket a javaslatokat a
bizottságokra sem hozták be a képviselő urak és nem is nagyon érti, hogy miért most kell ezen
ötletelni és indítványokkal megoldani ezt a kérdést. Jó lett volna, ha erről már tudnak a
bizottságok során mélyebben beszélgetni, hiszen akkor elő lehetett volna készíteni és már azt a
számot ismernék, hogy ez a 2015-ös költségvetésben mekkora különbséget okozott volna a
bevételi oldalon. Így azonban itt állnak, hogy ezzel a javaslattal nem is igazán tudja senki,
hogy mit kezdjen.
Azt mondja, hogy érti, csak ha ez egy vizsgálat, akkor utána a szakbizottság értékeli a
vizsgálat eredményét, s eldönti, hogy a képviselő-testület elé kerüljön, vagy sem. Ez egy
teljesen normális ügymenet lenne. Nem érti, hogy az ő javaslatával mi a gondja. A képviselőtestület tagjai ülnek a bizottságban. Nem érti, hogy mi a probléma, szakbizottságról van szó,
aki ezt a kérdést átlátja és kezelheti. Annak hívják, az. Nem gondolja, hogy ezen kellene
menniük tovább.
Felteszi az a kérdést, amit a Képviselő úr javasolt a februári időponttal. Ha nem kapja meg a
többséget, ennek ellenére ez a számítás elkészülhet, s meg fogják mutatni, hogy mi a történet.
Ha nem kerül támogatásra, akkor is meg fogják mutatni, hogy mit jelent a 2,5 millió Ft-ra
emelése ennek a kedvezményszintnek. Meglátják, valamilyen módon tud érvényesülni. Ki
fogják dolgozni ezt, akkor is, ha nem kerül támogatásra az indítvány. Ezzel azt gondolja, hogy
le tudják zárni ezt a kérdést.
Első körben a Képviselő úr által javasolt indítványról kérdezi a képviselő-testület tagjait. Ki
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az, aki támogatja, hogy a februári képviselő-testületi ülésre napirendre tűzzék a 2,5 millió Ftra történő emelését az iparűzési adó mentességnek? Aki támogatja, az igen-nel szavaz.
Szavazás eredménye
#: 818
Száma: 16.11.24/9/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:05
Típusa: Nyílt
Határozat #10;
Elutasítva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

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

818

Voks:
3
7
5
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
20.00
20.00
3
46.67
46.67 7
33.33
33.33
5
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.
Tart.
Tart.
Tart.

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

Száma: 2016.11.24/9/0/A/KT

276/2016. Kth.
Képviselői indítvány a helyi iparűzési adó alapja megemelésének megvizsgálására
Határozat
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Váradi Krisztián
képviselő indítványát, miszerint a képviselő-testület februári ülésén vizsgálja meg a helyi
iparűzési adó alapjának 2 millió Ft-ról történő megemelését.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Váradi Krisztián képviselő, Korvin u. 18.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Ennek ellenére azt mondja, hogy a számot meg fogják ismerni, mert ezt kidolgozzák a
kollégák.
A rendelet elfogadása fog következni.
A helyi adókról szóló rendelet módosításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 819
Száma: 16.11.24/9/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:05
Típusa: Nyílt
Határozat #11;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.11.24/9/0/A/KT

819
Fülöp Róbert polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 30/2016. (XI.25.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési,
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011.
(XII. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 12.§ a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1,9 %”
2.§
Ez a rendelet 2017. január 1-jével lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.”
Fülöp Róbert polgármester:
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
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#: 820
Száma: 16.11.24/9/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:06
Típusa: Nyílt
Határozat #12;
Elfogadva
Egyszerű

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

820

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

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

Száma: 2016.11.24/9/0/A/KT

277/2016. Kth.
A helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) számú rendelet módosítása és felülvizsgálata
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 30/2016. (XI.25.)
sz. rendelettel módosított helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) számú rendelete megfelel a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályba lépő 7.§ g)
pontjában foglaltaknak.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Fődi Gabriella, adócsoport vezető általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó
hiteltörlesztési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt a CSOK-hoz kapcsolódó helyi programról született ez a rendelet-tervezet. Ez röviden arról
szólna, hogy aki a CSOK-ra alkalmas és hitelt venne igénybe hozzá, azt a családot tudná
támogatni a képviselő-testület maximum 300 ezer Ft-tal, ami félévi tőketörlesztés átvállalást
jelentene tulajdonképpen. Ezek a maximum számok.
-----Kérdések----Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Nem ismeri a rendelet pontos számait, ezek az a) és b) pontban vannak. Két gyerek után havi
20 ezer Ft, maximum 120 ezer Ft, három gyerek után 50 ezer Ft, maximum 300 ezer Ft. Ez a
plafon, amit meghatároz a törvény?
Fülöp Róbert polgármester:
Nem a törvény határozza meg, hanem ők helyben.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
A törvényben van felső határ?

35

Fülöp Róbert polgármester:
Szerinte ebben a témában nincs. Itt most önkormányzati támogatásról beszélnek, amelynek a
mértékét az önkormányzat határozza meg.
-----Hozzászólások----Tapodi Attila képviselő:
Szeretné elmondani, hogy nagyon örül ennek az előterjesztésnek. Komoly előrelépésnek
tartja, hogy végre kidolgozásra került, hiszen biztos mindenki emlékszik, hogy már
márciusban előterjesztés formában igyekezett ambicionálni a városvezetést arra, hogy
dolgozzon ki egy fészekrakó programot. Nyilván ennek majd a tényleges működése a
hozzárendelt költségvetési összegek fogják megmutatni, hogyan működik ez a támogatás.
Nagyon előremutatónak tartja. Szeretne kapcsolódni az előző előterjesztéshez, hozzászólókhoz
is, hogy ez fontos dolog, de ahhoz, hogy városuk ténylegesen vonzerőt tudjon gyakorolni a
fiatalokra, elengedhetetlen az is, hogy munkahelyeket teremtsenek és támogassák a
vállalkozásokat. Mindenki tisztában van vele, hogy nem egyszerű egyik napról a másikra
munkahelyeket létrehozni, s megoldani ezt a sok évtizedes problémát, azonban a választások
óta eltelt két esztendő és javítsák ki, de nem tapasztalta, hogy komoly munkahelyteremtések
történtek volna Kiskunhalason. Éppen ezért szeretné ambicionálni a városvezetést, s
biztosítani a támogatásáról, hogy támogat minden olyan előterjesztést, ami ebbe az irányba
mutat. Az adó 0,1 %-kal történő csökkentése is ebbe az irányba mutat. Úgy gondolja, hogy
szükség van még több ilyen intézkedésre, annál is inkább, mert ha jól tudja, akkor a gyermekés ifjúsági koncepcióban a következő pont, aminek a határideje szintén hamarosan közeleg, a
fiatal vállalkozók támogatási rendszerének kidolgozása lesz.
Fülöp Róbert polgármester:
Nem tudja, hogy Képviselő úr figyelt-e, de 600 körüli munkahellyel több van most, mint két
évvel ezelőtt, ez egészen biztos. A menekültválsággal kapcsolatos pluszfeladatok miatt
legalább ennyivel többen dolgoznak most a városban. Ha elmegy és megkérdezi a munkaügyi
központ vezetőjétől, hogy állnak ezek a számok, akkor szerinte azt fogja mondani, hogy 5 %
környékén vannak, ami szerinte elég jó, hiszen tizenvalahány százalék volt pár évvel ezelőtt.
Azt gondolja, hogy ennyire nem borús a helyzet. Ugyanakkor nem lehetnek elégedettek
sohasem, mindig lehetne menni előre. Éppen ezért adtak be pályázatot az ipari parkban is, s a
következő ipari park kialakítására is már vannak koncepciók. Nem gondolná azt, hogy
megálltak volna ezen az úton és nem is szabad, hiszen ha ez a problémakör megoldódik a
menekültválságra gondolva, valaha, akkor itt ezek az állások is megszűnhetnek. Nekik arra
kell felkészülniük, hogy stabil és megbízható munkahelyek legyenek a városban. Ezen a részén
dolgoznak. Ha olyan a helyzet, akkor köszönettel veszik a támogatását és remélik, lesz még
alkalom rá, hogy a közeljövőben is tudjanak olyan pályázatokat beadni, ami iparfejlesztésről
fog szólni.
Farkas Dániel alpolgármester:
Gyorsan reagálna arra, úgy tudja, hogy járási szinten 5 % alatt van a munkanélküliség. Ha
csak a városukban megjelenő hetilapot megnézik, tegnap számolta meg, hogy harmincnyolc
álláshirdetés van jelen pillanatban. Azt gondolja, hogy jelen pillanatban munkaerőhiány kezd
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kialakulni nemcsak Kiskunhalason, hanem az egész országban. Ez egy kicsit más jellegű
probléma. Teljesen egyetért Képviselő úr azon felvetésével, hogy hosszú távon kell
gondolkodni. Azt gondolja, hogy az ipari parkra benyújtott pályázat, a most előkészített
pályázat, az iparűzési adó csökkentése, az otthonteremtési program, ezek komplexen tudják
azt eredményezni, hogy itt elindulhasson valami.
Amit ennek a rendeletnek a hátteréről elmondana, hogy az ifjúsági koncepcióban az idei év
vége volt megjelölve határidőnek. Menet közben annyi változás volt, hogy megjelent a CSOK.
Egyértelmű céljuk volt, hogy olyan döntést hozzanak, ami ehhez igazodik. Azért választották
többek között ezt a javaslatot, hogy hat hónapon keresztül támogassák a 2, 3, vagy
többgyermekes családokat, ugyanis a lakás-, házvásárlás utáni legnehezebb szociális időszak
az, amikor megtörténik a költözés, illetéket kell fizetni. Talán ekkor jön a legjobban a segítség
a családoknak. Ezt egyeztették a helyi pénzintézetekkel és építőipari vállalkozásokkal, akik
alapvetően nagyon pozitívan fogadták és az ő javaslataikat is beépítették. Ami még
elmondható, hogy más önkormányzatoktól eltérően ők nem azt a megoldást választották, hogy
telket osszanak, vagy éppen készpénzt, hiszen sajnos a város ingatlanállománya ezt egyfelől
nem teszi lehetővé, másfelől önmagában csak készpénzt kiosztani véleménye szerint nincs
teljesen jó üzenete, nemcsak itt, hanem más támogatási rendszereknél sem. Ez egy konkrét
lakás-, vagy házvásárláshoz kapcsolódó támogatás, ami szerinte sok minden más tekintetben
gyarapítja a várost.
Amit még fontos elmondani, ígéretet tettek arra az építőipari cégeknek is, hogy meg fogják
vizsgálni hosszú távon a használt ingatlanok vásárlására is. Ahhoz mindenféleképpen
legalább egy évnek el kell telnie, hogy láthassák a tapasztalatokat.
Kuris István László képviselő:
Csak óvatosan szeretné jelezni, gratulál ahhoz, hogy márciusban Képviselő úr kezdeményezte
az otthonteremtési program kidolgozását. Ők fél évvel korábban, 2015.szeptemberében már
elfogadták az ifjúsági koncepciót, s abban már szerepelt az, hogy ezt ki kell dolgozni.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Azt gondolja, hogy pont az előző napirendnek is az iparűzési adó csökkentése az egyik ága
lehet akár a mostani előterjesztésüknek. Ez is egy folyamata annak, hogy több vállalkozás jön
ide, akár nagyobb, akár kisebb vállalkozás, több munkahelyet tudjon teremteni, a fiatalokat itt
tudják tartani, s itt alapítsanak családot. Azt gondolja, hogy ez egy hosszú folyamat, viszont jó
úton vannak.
A foglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy két évvel ezelőtt közel 9 %-os volt a
munkanélküliség Kiskunhalason. Ez jelen pillanatban 4,9 %. Emellett még most már azzal
küszködnek Halason is, de szerinte országosan is elmondhatják, hogy rengeteg olyan
szakmunkásuk hiányzik, aki egyébként azonnal el tudna helyezkedni. Ezért is indult el az a
folyamat is, hogy szakmunkásokat próbáljanak képezni. Akár itt csatlakozhatnak ehhez, hogy
egy jó szakmunkás azonnal el tud helyezkedni és onnantól kezdve versenyképes fizetéssel meg
tudja teremteni családja részére azokat a feltételeket, akár lakhatási feltételeket, amivel
egyébként utána tud boldogulni. Itt tartanak, nem azt mondja, hogy ez a 4,9 % a végső
eredmény, az viszont nagyon jól látszik, hogy a munkanélküliség csökken, véleménye szerint
látványosan csökken.
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Tapodi Attila képviselő:
Azt gondolja, hogy nagyvonalakban mindannyian egyetértenek. Tényleg támogatja ezeket a
törekvéseket. Egyetlenegy dolog ütötte meg a fülét, hogy sokkal több a munkahely. Nyilván ez
köszönhető a migránsválsággal kapcsolatos intézményeknek. Viszont ezzel kapcsolatban
szeretné egy veszélyre is felhívni a figyelmet, s nyilván optimista és abban bízik, hogy nem
lesz mindig ez az állapot és egy idő után ezek a munkahelyek valamilyen módon meg fognak
szűnni. Akkor nagyon sok ember, aki megszokott egy viszonylag színvonalas fizetést, munka
nélkül fog maradni, s arra kényszerül, hogy valamilyen munkahelyet keressen magának.
Akkor fontos lesz a város szerepe, hogy addigra felkészüljenek. Azok a statisztikák
árnyalhatóak szerinte. Azokat a munkahelyeket nem ők teremtették, hanem ez egy szerencsés
és egyben szerencsétlen állapotnak a következménye.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ismét egy pozitív és előremutató napirendi pontnál tartanak, itt is megismételheti azt, amit az
előző napirend kapcsán elmondott, hogy amiről beszélnek, az egy rendszernek a része,
nevezetesen a kormányzat otthonteremtési programjának, a CSOK-nak a része, amelyről
véleménye szerint már nem is kell mondani, mert valószínűleg mindenki tudja, de azt
preferálja, hogy minél több gyermek szülessen az országban. Kiemelten a három gyermeket
vállaló szülőket részesíti ez a program a legnagyobb támogatásban. 10 millió Ft-os állami
támogatást tudnak felvenni lakás-, illetve házépítésre. 5 millió Ft-ot vissza tudnak igényelni az
ÁFA-ból, az építőanyagok ÁFA-jából. Újabb 10 millió Ft-os, rendkívül kedvező kamatozású
konstrukciót biztosít még az állam. Igazából azt mondhatják, hogy 25 millió Ft-ot tud felvenni,
megkapni az a család, aki három gyermeket vállal. Amit az önkormányzat most a halasiaknak
kínál, ebbe a programba illeszkedik bele.
Tapodi képviselő megemlítette bizottsági ülésen, hogy ez egy egyszerű megoldás, de úgy
gondolja, hogy sokszor az egyszerű megoldás a legjobb megoldás, mint egy bonyolult,
túlszabályozott konstrukció. Ennél a megoldásnál nincs az a kockázata az önkormányzatnak,
hogy olyan célra fizet ki már előre pénzt, ami esetleg nem fog megvalósulni. Ahogy ezt
láthatták a korábbi években népszerű szocpol esetében, hogy egyes családok vagy
önhibájukon kívül, vagy önhibájukból, de mindenesetre belekezdtek egy építkezésbe, amit nem
tudtak befejezni, tehát nem érte el a célját a támogatásnak az a formája. Ilyet nem szerettek
volna. Az önkormányzati vagyont úgy kívánták felhasználni, hogy a célját elérje, s a pénz oda
kerüljön, ahova ezt szánják. Ennek ez a legpraktikusabb formája, amit Alpolgármester úr is
mondott, hogy amikor már kész van egy ház, vagy egy lakás, tehát biztosak lehetnek benne,
hogy elkészült, akkor adják a támogatást. Valóban akkor, amikor kimerültek a családok
anyagi forrásai az építkezés miatt és el kellene kezdeni fizetni a hitelrészleteket. Ebben a
kritikus periódusban fog nagyon jól jönni ez a támogatás. Helyben pedig természetesen még
azt várják pluszban, hogy ezek a családok, ezek a fiatalok, akiket ilyen módon támogatnak
gyökeret vernek Halason és a városban maradnak.
Farkas Dániel alpolgármester:
Azt gondolja, hogy ebben a két évben, ebben komplex folyamatban sikerült több olyan elemet
beépíteni, ami a hosszú távú fejlődést teszi lehetővé. Mégegyszer kitérne az ipari park bővítési
lehetőségre, az előbb elfogadott adócsökkentésre, a kormányzati és helyi otthonteremtési
programra, vagy akár megemlítené a Hazahúzó Programot. Azt gondolja, hogy ennek az
eredményeit pedig számon lehet kérni folyamatosan, de nyilván se egy kormányzati, se egy
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helyi döntés nem azonnal, hanem hosszú évek alatt hoz eredményeket. Szerinte ennek az
alapjait sikerül akár a mai képviselő-testületi ülésen meghozott döntésekkel is lerakni. Arra is
felhívná a figyelmet, hogy igencsak messziről indultak, hiszen az itt felsorolt dolgok esetében
soknak még írmagja sem volt 2014-ben. Amikor az otthonteremtési program kidolgozását
megkezdték, akkor még itt a hivatalban is többen összehéztek, hogy pontosan mit szeretnének.
A migrációval kapcsolatban mindig fontosnak tartaná kihangsúlyozni, hogy van ennek
rengeteg hátránya, de számos előnye is. Ő azzal a megállapítással ért egyet, hogy nekik
folyamatosan arra kell készülni, ha ez a válság megszűnik, miként tudják azt az ingatlant a
legmegfelelőbb célra használni, vagy visszaszerezni. Megint nem említené itt az előző
polgármestereket, akiknél lehet érdeklődni ezzel kapcsolatban, miért is nem sikerült ez
megszerezni. Egyébként pedig a Polgármester úr által is létrejött új munkahelyeknek a száma
nemcsak ennek köszönhető, hanem javarészt a kormányzati teljesítménynek, s annak, hogy a
magyar vállalkozások az elmúlt években egyre jobb eredményeket érnek el.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Amiről eddig beszélgettek, az szinte színtiszta szociálpolitika, ezért gondolta, hogy ő is mond
pár gondolatot. Azt is hiszi, hogy ebben a kérdésben, amiről most szavazniuk kell, jó úton jár
a kormány és Kiskunhalas Város Képviselő-testülete. Így lehet ösztönözni arra a fiatalokat,
hogy lakást vásároljanak. Kell segíteni mind pénzügyileg, mind ahogy tud az önkormányzat a
költségvetéséből. Azt gondolja, hogy ez jó út és jó irány. Azt is hiszi, hogy az
adósságcsökkentéssel, ha nem is túl sokat, de tudnak idevonzani vállalkozásokat, tudnak
munkahelyeket létesíteni. Ámbár Kiskunhalas Város Önkormányzata nem fogja megoldani a
munkanélküliség kérdést Kiskunhalason és azt hiszi, hogy az önkormányzat nem fogja
hazahozni azokat a munkavállalókat, többszázezer munkavállalót, aki külföldre ment dolgozni
bármilyen ok miatt. Ezt egymáson számon kérni teljesen felesleges és hiábavaló. Ezt a
kormány intézkedéseivel lehet csak megvalósítani.
Még hozzá kell tenniük, hogy azt sem ördögtől való elmondani, hogy 2004-ben az Európai
Unió fogalmazott meg egy akciótervet, ahol az akkori 5-6 %-os munkanélküliséget próbálták
leszorítani. Borzasztó nagy forrásokat mozgattak meg ennek a célnak a véghezvitelére. Ebből
a borzasztó nagy forrásból működik ma Magyarországon a közmunkaprogram is. Azt tudni
kell, hogy a közmunkát európai uniós forrásból finanszírozza az ország. Ennek az
akciótervnek van egy vége. Akkor lesznek majd bajban, de nemcsak Kiskunhalason, ha az
európai uniós forrás megszűnik közmunkára. Azt azért elárulhatják, hogy ebben a városban is
a 10-ről 5 %-ra való csökkentésben minimum 3-4 %-ot a közmunka okozott. Ez sem az
önkormányzat dolga lesz ezen az ügyön akkor változtatni, az akkori kormányunk igen jó
cselekvőképessége fog ezen változtatni. Azt gondolja, hogy jó irányban vannak. Azt gondolja,
hogy amit most elfogadnak, az teljesen rendben van, ilyen ötleteket kell nekik az asztal körül
elfogadni és kitalálni ahhoz, hogy Kiskunhalas város lakói is jó irányba kerüljenek.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy elég messzi területeket
bejártak. Alapvetően ez egy lakásépítési program támogatásáról szóló rendelet. A rendelet
megalkotásának támogatásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 821
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Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 31/2016. (XI.25.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési
támogatásról
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§ Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekvállalás
ösztönzése, gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszú távú letelepedések
elősegítése, továbbá a település népességmegtartó képességének növelése érdekében e
rendeletben meghatározott feltételekkel Kiskunhalas Város közigazgatási területén,
lakóingatlan építése, új lakóingatlan vásárlása esetén hiteltörlesztési támogatást (a
továbbiakban: Támogatás) biztosít.
2. A Támogatásra jogosultak köre
2.§ Támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be azok a magyar állampolgársággal rendelkező
személyek, akik Magyarország Kormánya által kiadott az új lakások építéséhez, vásárlásához
kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) rendelkezései és feltételrendszere alapján jogosultak a családok
otthonteremtési kedvezményére (a továbbiakban: CSOK), támogatásban részesülnek, továbbá
megfelelnek e rendeletben foglalt feltételeknek.
3.§ E rendelet szerint Támogatásra jogosultak azok a személyek, akik:
a) a pénzintézet által kiadott, jogosultságot igazoló dokumentummal (a továbbiakban:
bankigazolás) igazolják, hogy a Kormányrendelet rendelkezései és feltételrendszere
alapján a CSOK lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó feltételeinek
megfelelnek és
b) lakóingatlan építésére, új lakóingatlan vásárlására vonatkozó állami kedvezményt legalább
két gyermekre (nevelt vagy vállalt) tekintettel veszik igénybe.
3. A Támogatás formája
4.§ A rendelet hatálya alá tartozó személyeknek egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli
Támogatás adható lakóingatlan építéshez vagy új lakóingatlan vásárlásához felvett
hiteltörlesztésére.
4. A Támogatás feltételei
5.§A Kormányrendeletben rögzített feltételeken túlmenően a lakóingatlan építési, új
lakóingatlan vásárlási hiteltörlesztése akkor támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt
költözők egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szeresét.
6.§ (1) A támogatott, amennyiben a Kormányrendeletben foglalt CSOK igénybevételéhez
szükséges feltételeknek nem felel meg és a CSOK igénybevételéről szóló szerződés alapján a
kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, úgy a kedvezmény visszavonásának
tudomására jutásától számított 30 napon belül a jogosultság megszűnéséről írásban értesítenie
kell az Önkormányzatot.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezése esetén a támogatott köteles az
Önkormányzat számára 30 napon belül a Támogatás teljes összegét – a Támogatás támogatott
részére történő átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak
megfelelő mértékű – kamattal növelten az Önkormányzat számlájára.
(3) A támogatott a Támogatás iránti kérelem benyújtásával vállalja, hogy az Önkormányzat,
mint jogosult javára, felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízást enged
bankszámláira, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi.
7.§ Nem részesülhetnek Támogatásban azok a kérelmezők:
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a) akiknek a kérelem benyújtásakor lejárt esedékességű köztartozásuk áll fenn a közüzemi
szolgáltatók felé,
b) akiknek a kérelem benyújtásakor a helyi adó, gépjárműadó, kapcsolódó késedelmi pótlék
és bírság, valamint adók módjára behajtandó köztartozásuk áll fenn Kiskunhalas Város
Önkormányzat Adóhatósága felé,
c) akik más ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, kivéve az öröklés címén szerzett, legfeljebb ½
arányú ingatlan tulajdon és a nem lakhatás célját szolgáló ingatlan tulajdon eseteit.
II. Fejezet
Eljárási szabályok
8.§ (1) Támogatás iránti kérelmet illetékmentesen, az e célra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szociálpolitikai Csoportjánál.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a CSOK jogosultságot igazoló bankigazolást,
b) pénzintézettel kötött hitelszerződést,
c) a kérelmező és vele együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelmét alátámasztó
igazolásokat, igazolt munkahely és állandó jövedelem vonatkozásában,
d) a kérelmezők büntetőjogi felelősségének tudatában tett nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy más jövedelemmel vagy egyéb kizáró feltétellel nem rendelkeznek,
e) tartozásmentességről szóló nyilatkozatokat a 7. §-ban foglalt közüzemi és
adótartozásokról, ide értve az adók módjára behajtandó köztartozásokat is,
f) a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást.
9.§ (1) A rendeletben szabályozott támogatási kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a
Polgármester dönt. A kérelmeket előzetesen az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezi a
Szociálpolitikai Csoport előkészítése alapján.
(2) Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtották be, erről a kérelem beérkezését követő
tizenöt napon belül a Szociálpolitikai Csoport hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A
kérelmezőnek a hiánypótlás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül van lehetősége a
hiánypótlásra.
(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg jelen rendelet szabályainak, illetve a kérelmező a
hiánypótlásnak az abban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a kérelmet el kell
utasítani. Erről a kérelmezőt a kérelem beérkezését, valamint a hiánypótlási határidő leteltét
követő tizenöt napon belül értesíteni kell.
(4) A kérelmek benyújtása folyamatos, a Támogatás odaítélésére Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által tárgyévben elfogadott költségvetési rendeletében
elkülönített források erejéig van lehetőség. A Támogatás a tárgyévi előirányzat terhére
október 15. napjáig igényelhető.
(5) A Támogatás elbírálásánál előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik:
a) a Támogatás igénylésének időpontjában kiskunhalasi munkahellyel rendelkeznek, és azt
igazolják,
b) a kérelem elbírálásakor más kérelmezőknél több gyermeket nevelnek.
10.§ (1) A támogatottal történő kapcsolattartás módja az adott Támogatással érintett ingatlan
címére küldött hivatalos iratban történik.
(2) Amennyiben támogatott nem veszi át a küldeményt, úgy a küldeményt a második
kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, vagyis azt úgy kell
tekinteni, mintha az abban foglalt jognyilatkozatot megismerte volna, és az ahhoz esetlegesen
fűződő jogkövetkezmények érvényesíthetőek.
5. Támogatás összege, folyósítása
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11.§ (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó támogatottnak– a pénzintézettel létrejött
hitelszerződés keretében – a törlesztési futamidő egymást követő hat hónapjára
a) 2 gyermek után maximum havi 20.000 Ft (azaz húszezer forint), összesen 120.000 Ft (azaz
egyszázhúszezer forint) összegű,
b) 3 vagy több gyermek után maximum havi 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint), összesen
300.000 Ft, (azaz háromszázezer forint) összegű, valamint
vissza nem térítendő Támogatás adható.
(2) A Támogatás összegét az Önkormányzat a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán keresztül folyósítja átutalás útján a támogatott
hitelszámlájára, vagy a támogatott folyószámlájára, az Önkormányzattal kötött Támogatási
szerződés alapján.
(3) A Támogatás hitelszámlára vagy forintban vezetett folyószámlára történő folyósítását
megelőzően a támogatott köteles hitelszámla-, vagy folyószámla kivonattal – a Támogatással
érintett minden hónapban – igazolni (a továbbiakban: igazolás) az Önkormányzat felé, hogy a
törlesztő részletet megfizette. Az igazolást a Szociálpolitikai Csoport részére kell
megküldenie a támogatottnak. Az Önkormányzat az igazolás beérkezésétől számított 15 napos
fizetési határidővel fizeti meg a Támogatás összegét.
6. Támogatási szerződés
12.§ (1) A Támogatásban részesülőkkel a Támogatás részletes feltételeit tartalmazó
Támogatási szerződést kell kötni.
(2) Az Önkormányzat képviseletében a szerződést a Polgármester írja alá.
(3) A Támogatási szerződés tartalmazza különösen a vissza nem térítendő Támogatás
formáját, mértékét, folyósításának módját, a felhasználás célját és idejét, szerződésszegés
eseteit és a következményeire való felhívást.
7. Szerződésszegés és következményei
13.§ (1) Szerződésszegés esetén, továbbá amennyiben a támogatott vonatkozásában a CSOK
igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, a
szerződést az Önkormányzat nevében a Polgármester felmondja és a támogatottnak a
Támogatás teljes összegét, a jegybanki alapkamattal növelt összeggel együtt, egy összegben, a
szerződés felmondásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie.
8. Méltányosság
14.§ (1) A támogatott kérelmére a Polgármester a Támogatás visszafizetési kötelezettségére
méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott igazolja, hogy a
Kormányrendelet által folyósított állami támogatás visszafizetése tekintetében az illetékes
kormányhivatal részére részletfizetést engedélyezett.
(2) A támogatott kérelmére a Polgármester a Támogatás visszafizetési kötelezettségének
teljesítésére legfeljebb 5 évre fizetési halasztást engedélyezhet, ha a támogatott igazolja, hogy
részére az illetékes kormányhivatal fizetési halasztást engedélyezett.
(3) A Támogatás visszafizetési kötelezettségének (2) bekezdés szerinti elhalasztása esetén a
legfeljebb 5 éves időtartam elteltével a Polgármester a visszafizetési kötelezettséget részben
vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott igazolja, hogy az illetékes kormányhivatal az
állami támogatás vonatkozásában a fizetési kötelezettséget részben vagy teljes egészében
elengedte.
(4) Az (1) bekezdés szerinti részletfizetési kötelezettség és a (2) bekezdés szerinti halasztott
fizetési kérelmet a Támogatási szerződésfelmondásának kézhezvételét követő 30. napig lehet
benyújtani.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
15.§ Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.”
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-----Napirendi pont----11
11.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Alapvetően két változás került beiktatásra. Az előzőleg elfogadott rendelet hatásköreire
vonatkozóan, illetve az utóbbi időben megszaporodott földügyek tekintetében van egy
változási javaslat.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az SZMSZ (ld. szervezeti és működési szabályzat)
módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 822
Száma: 16.11.24/11/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:27
Típusa: Nyílt
Határozat #14;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

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

822

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

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

Száma: 2016.11.24/11/0/A/KT

Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 32/2016. (XI.25.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és
Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: SzMSz.) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.§
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.”

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

12.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Együttműködési megállapodás a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt a megállapodás a kiskunhalasi vasútállomás utasforgalmi területeinek karbantartásáról
szólna. Azt gondolja, hogy ezzel a ponttal és a következő napirendi ponttal, melyben ezt
átadják a Városgazda Zrt.-nek, helyben lesz ennek a feladatnak a megoldása. Azt várná tőle,
hogy kellemesebb körülmények fogadják az ide érkezőket és az utazókat. Reméli, hogy a
képviselő-testület is fogja tudni támogatni ezt az együttműködési megállapodást.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ennél az előterjesztésnél el kell mondania, hogy minimum két olyan előnyük származik belőle,
ami hasznára fog válni a városnak. Az egyik, hogy hamarosan elindul a Belgrád-Budapest
vasútvonal fejlesztése, aminek az egyik fontos állomása lesz Kiskunhalas is, tehát nem
mindegy, hogy milyen partneri kapcsolatban fognak állni a vasúttársasággal. A másik, hogy
azt mindannyian tudják, a vasútállomás környékének tisztasági foka az utóbbi években
hagyott némi kívánnivalót maga után. Bíznak benne, hogy rendeződni fog ez a helyzet is,
valamint az is, hogy egy régóta meglévő lakossági igény, hogy akik kerékpárral mennek ki a
vasútállomásra, azok tudják hol tárolni a kerékpárjukat. Ezek azok a szempontok, amelyek
alapján úgy gondolja, hogy itt ismét egy olyan pontot beszélnek meg, ami fontos a város
számára és előnyös.
Farkas Dániel alpolgármester:
Ő is azt részét emelné ki ennek a megállapodásnak, hogy a MÁV-ot mindannyian ismerik
valamilyen szinten. Borzasztó hierarchikus és bürokratikus szerteágazó szervezetről van szó
és ő is emlékszik arra a kérelemre, amikor egy olyan javaslatot feltettek, hogy
kerékpártárolókat szeretnének kihelyezni. Ezt dr. Bognárné képviselőasszony többször is
kérte. Több hónapon keresztül tartó levélváltás volt arról, hogy ezért fizessenek, vagy ne,
kihez kell engedélyt beadni. Azt gondolja, hogy egy stratégiai pozíció lehet az, ha a
vasútállomásra ha nem is konkrétan az önkormányzat, de a Városgazda Zrt. bekerül.
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Arra hívná fel a képviselő-testület figyelmét, hogy bár nagyon sokan dolgoznak ellene,
továbbra is reményük van abban, hogy a Budapest-Belgrád közötti vasútfejlesztés létrejön.
Azt gondolja, hogy ott kell az önkormányzatnak számos stratégiai pozíciót megszerezni, s a
lehető legtöbb helyre eljutni. Ahogy az elején jelezte a MÁV működési kapcsán, így tudnak
többek között jó pozícióba kerülni, ha bekerülnek ebbe a „körforgásba”. Azt gondolja, hogy
bár most csak egy viszonylag egyszerű döntésről van szó, fontos az, hogy a MÁV-hoz legyenek
kapcsolódási pontjai a városnak.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy mindenképpen hasznos
lehet az önkormányzatuknak, ha sikerül ezt a megállapodást megkötniük. Reméli, hogy
támogatja a képviselő-testület is.
Szavazás eredménye
#: 823
Száma: 16.11.24/12/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:32
Típusa: Nyílt
Határozat #15;
Elfogadva
Egyszerű

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

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT

Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen

SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.11.24/12/0/A/KT

823

278/2016. Kth.
Együttműködési megállapodás a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a MÁV Magyar
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő, az 1. sz. mellékletben
szereplő Együttműködési megállapodást.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az Együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó, a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Dr. Rékasi Cecília jogi referens
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 54-60.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
A következő napirend szervesen kapcsolódik az előzőhöz. Ebben az előterjesztésben adnák át
a feladatot a Városgazda Zrt.-nek.
-----Napirendi pont----13
13.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halasi Városgazda Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés
mellékletének 2.számú módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 824
Száma: 16.11.24/13/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:34
Típusa: Nyílt
Határozat #16;
Elfogadva
Minősített

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

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.11.24/13/0/A/KT

824

279/2016. Kth.
A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés
mellékletének 2. számú módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Városgazda Zrt-vel
2007. december 17-én kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében
szereplő támogatott tevékenységek felsorolásának sorszámokkal ellátott formátumban történő
módosítását és további pontokkal történő kiegészítését az Önkormányzat és a MÁV Zrt.
közötti, 2017. január 01. napjától hatályos Együttműködési megállapodásban foglalt
tevékenységekkel a határozat melléklete szerint.
A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Kollárné Dr. Lengyel Linda aljegyző
Dr. Rékasi Cecília jogi referens
Halasi Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----14
14.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért” című pályázat beadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az előterjesztés nem járt egyik bizottság előtt sem. Annyiban gyorsan összefoglalná, hogy a
Martonosi Pál Városi Könyvtár kívánna pályázni ezen a kódjelű pályázaton. Alapvetően hat
intézménnyel összefogva szeretnének szakkör típusú szabadidő programokat megvalósítani.
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Ezeket a következő két évben ez a pályázat finanszírozná. Ehhez a pályázathoz, illetve a 2024ig tartó fenntartási időszakhoz kérnének a mai alkalommal felhatalmazást.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Annyi kiegészítést fűzne hozzá, hogy a könyvtár esetében már régebben került sor arra, hogy
pályázatot tudjanak benyújtani. Úgy tudja, hogy ők is várták már eléggé a lehetőséget. A
sürgősséget a pályázat benyújtásának rövid határideje adja.
Azt tudja még elmondani, hogy önmagában a pályázat összeállt és semmi olyan vállalás nincs
benne, ami ne lenne fenntartható. Már az is kiolvasható belőle, hogy mind halasi, mind vidéki
iskolával tartanának fent szoros együttműködést. Ő is arra kérné a képviselőket, hogy
támogassák. Ha valakinek kérdése lesz a későbbiekben a pályázat kapcsán, akkor
természetesen állnak rendelkezésre.
Fülöp Róbert polgármester:
Úgy látja, hogy további jelentkező nincs, így a vitát lezárja és a pályázat benyújtására
vonatkozó javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 825
Száma: 16.11.24/14/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:36
Típusa: Nyílt
Határozat #17;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

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

Száma: 2016.11.24/14/0/A/KT

825

280/2016. Kth.
EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”
című pályázat beadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Martonosi
Pál Városi Könyvtár az EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért” című pályázatot benyújtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző
dr. Rékasi Cecília jogi referens
Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár vezetője, Szövetség tér 11.
Huber Helga szakmai koordinátor
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----15
15.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Halas-T Kft. tőkeszerkezetének helyreállítása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A Halas-T Kft. ügyvezetője nincs a körükben, de igyekeznek válaszolni a kérdésre,
amennyiben lesz. Röviden annyit tudna elmondani, hogy a 2012-ben történt átvétel során az
önkormányzat egy komolyabb mennyiségű tagi kölcsönnel finanszírozta az akkori átvételt.
Már több alkalommal döntött a képviselő-testület arról, hogy módosít a tőkeszerkezeten és
tőkévé kovácsolta tulajdonképpen a tagi kölcsönt, amelyet korábban betettek. Ennek a szintje
40 millió Ft környékén van. Ezt a maradék tagi kölcsönt is átformálnák a mostani döntéssel
tőkévé. Hogy minden évben kelljen erről döntögetniük, s úgy tűnik, hogy a kft. nem képes a
mindennapi működéséből kifolyólag ezt a forrást visszafizetni az önkormányzatnak, de azt
gondolja, hogy azzal együtt, hogy ez a cég tőkeerős marad legalább papíron, és működőképes
marad, akkor azzal egy kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot tudnak biztosítani.
Tulajdonképpen a dolog így rendben van és rendeződött.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a tőkeszerkezet helyreállításáról szóló határozati
javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 826
Száma: 16.11.24/15/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:39
Típusa: Nyílt
Határozat #18;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
3
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
78.57
73.33 11
0.00
0.00 0
21.43
20.00
3
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15
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Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Dr. Skribanek Zoltán
Vincze Attila
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs
Tapodi Attila

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

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

Száma: 2016.11.24/15/0/A/KT

826

281/2016. Kth.
A Halas-T Kft. tőkeszerkezetének helyreállítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-T Kft. törzstőkéjét
felemeli oly módon, hogy a társasággal szemben lévő 44.000 e Ft tagi kölcsön követelését
apportként rendelkezésre bocsátja. Ebből 1.000 e Ft-tal, azaz Egymillió forinttal a jegyzett
tőkét felemeli, a fennmaradó 43.000 e Ft-ot, azaz Negyvenhárom-millió forintot
tőketartalékba helyezi.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának törzsbetétje 80.000 e Ft, azaz Nyolcvan-millió forint,
melyből pénzbeli betét 499.662,- Ft, nem pénzbeli betét összege 79.500.338,- Ft.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halas-T Kft.ügyvezetője, Bem u. 1.fsz.15.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----16
16.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Megbízási szerződés kötés- a kiskunhalasi 4. számú háziorvosi körzet
feladatainak ellátása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Simon István szociálpolitikai csoportvezető:
Azt javasolja változatlan formában, hogy ezt az előterjesztést fogadja el változatlan formában
a képviselő-testület. Mindenképpen szükséges azt az információt elmondani, hogy a tegnapi
napon érkezett egy olyan információ, ami a bizottságon elhangzottakhoz képest annyiban
változik, hogy nem január 1-től, hanem február 1-től tudja a feladatot ellátni a praxist
újonnan megvásárló háziorvos. A szándéka változatlan, hangsúlyozza, egy technikai kérdés
miatt nem tudja beszerezni a működési engedélyt. Ez csak január hónapban lehetséges, s
akkor tud megállapodást kötni az OEP-pel (ld. Országos Egészségpénztár).
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 827
Száma: 16.11.24/16/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:41
Típusa: Nyílt
Határozat #19;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
15
0
0
15
0

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
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Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
15

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

0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

0
15

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

Száma: 2016.11.24/16/0/A/KT

827

282/2016. Kth.
Megbízási szerződés kötés – a kiskunhalasi 4. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiskunhalasi alapellátásban
részt venni kívánó praxisjog vételére vonatkozó bejelentését tudomásul véve
kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal, dr. Kovács Enikő
Évával – a praxisjog megszerzését követően – az egészségügyi alapellátás körzeteiről
szóló 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 4. számú
háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladat-ellátási szerződést kíván kötni.
2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 1. melléklet szerinti
tartalommal történő megkötésére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
Törvény 2/B. § (1) bekezdés szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy az Önkormányzat az orvosi rendelő
használatát térítésmentesen biztosítja dr. Kovács Enikő Éva számára a háziorvosi
tevékenység ellátásának biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa:
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kérelmező
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----17
17.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi Ellenőrzési Terve
módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
László Mária belső ellenőrzési vezető:
Csak egy javítást szeretne kérni a 14.oldalon az a) táblázat 3.oszlopának 4.sorában. A helyes
szám a 40-es. Ez a 12.oldalon helyesen szerepel, csak az átvitel miatt történt itt egy hiba,
tehát nem duplázta meg a táblázat az összeget.
Fülöp Róbert polgármester:
Ezzel a módosítással együtt kérné tárgyalni az előterjesztést.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 828
Száma: 16.11.24/17/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:42
Típusa: Nyílt
Határozat #20;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye

Voks:

Össz% Képviselő

Szav%
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Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

15
0
0
15
0
0
15

100.00
0.00
0.00
100.00

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

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

15
0
0
15
0
0
15

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

Száma: 2016.11.24/17/0/A/KT

828

283/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési Terve módosítása
Határozat
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kiskunhalas
Önkormányzata 2016. évi Ellenőrzési Tervét a módosított formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária belső ellenőrzési vezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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Város

-----Napirendi pont----18
18.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017.évi Ellenőrzési Terve
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a 2017-es ellenőrzési terv elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 829
Száma: 16.11.24/18/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:43
Típusa: Nyílt
Határozat #21;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.11.24/18/0/A/KT

829

284/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi Ellenőrzési Terve
Határozat
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Önkormányzata 2017. évi Ellenőrzési Tervét jóváhagyja.

Kiskunhalas

Város

Határidő: azonnal
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
László Mária belső ellenőrzési vezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----19
19.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 830
Száma: 16.11.24/19/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:44
Típusa: Nyílt
Határozat #22;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
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Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
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Tapodi Attila
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Vincze Attila
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A Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
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Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 256/2015. Kth. számú
határozatában jóváhagyott Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal Működési Szabályzatának II.,
III. pontjai és záró rendelkezése módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Farkas Dániel alpolgármester
Kuris István László képviselő
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Juhász Gábor közművelődési referens
Kiss Renáta önkormányzati tanácsadó
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----20
20.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyi módosítás volt a legelső verzióhoz képest, hogy még egy intézmény bekerült. A Bóbita
Óvoda is jelezte szándékát, hogy a Kuruc vitézek téri óvodában szeretnének megvalósítani egy
ilyen pályát a jövő év folyamán. Azt gondolja, hogy célszerű mindkét intézményüket támogatni
ebben a törekvésében.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Először is azt kell elmondani, hogy bár az Ovi Foci Alapítványhoz pályáznak, óvodás
gyerekek sportolása esetében nem kizárólag a labdarúgásról van szó. Polgármester úrral
jártak egy tájékoztatón. Azt elmondták, hogy ebben a korban alapvetően még a labdával való
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barátkozás és a különböző ügyességi feladatok ellátása a fő feladat. Ezt azért tartja fontosnak
kihangsúlyozni, mert érte már őket az a vád, hogy a labdarúgás irányába túlzottan
elkötelezettek lennének.
A másik, ami egy fontos dolog, talán még fontosabb is. Az előbb talán abban egyetértettek,
hogy sok apró építőkockából áll össze, hogy tud Halas a fiatalok számára vonzóvá válni. Itt
arról van szó, hogy két óvodában valósulna meg két, egyenként nagyjából 9 millió Ft-os
beruházás, ami egy 7x14 méteres, négy évszakos kinti sportolási lehetőséget hozna létre a
gyermekeknek, ami jelenlegi tudomásuk szerint még Bács-Kiskun megyében nem valósult
meg. Ebben a dologban is élenjárók lehetnének, ami egy külön nagyon fontos és
kihangsúlyozandó feladat. Felhívná mindenki figyelmét az előterjesztés mellékletében lévő
képekre. Azt gondolja, hogyha valaki ezeket megnézi, érez magában késztetést TAO forrást
gyűjteni majd az óvodáknak ezeknek a megvalósulásához, mert tényleg egy nagyon hasznos és
klassz dologról van szó.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Ő, mint vádló fenn is tartja ezt a véleményét, de most nem erről akart beszélni. Az nem titok,
ha meglátja, vagy meghallja azt a szóösszetételt, hogy focipálya megvalósítása, akkor feláll a
szőr a hátán. Viszont, ha elé kerül, hogy bölcsi, óvoda, vagy iskola, akkor zene füleinek.
Bármikor támogatják bármelyik óvodának, vagy iskolának, vagy bölcsődének ilyen
előterjesztése kerül eléjük.
Vincze Attila képviselő:
Képviselőtársának lesimítja a hátán a szőrt, hogy ne érezze magát kellemetlen helyzetben.
Természetesen, ha nyertes pályázat lesz, illetve sikerül a két intézménynek ez a pályázata,
maximálisan támogatja, sőt a Felsővárosi Óvodával már a Szilády RFC vezetése felvette a
kapcsolatot. Egy együttműködési megállapodást szeretnének majd kötni. Nem abból a célból,
hogy minden odajáró óvodás labdarúgó legyen. Mivel 5 éves kortól labdaérzékelő feladatok
vannak leginkább a gyerekeknek, a sport megszerettetése, de szeretnék egy-két szakemberrel
is segíteni az ovi munkáját. A Kuruc téri óvodával nem sikerült még felvenni a kapcsolatot, de
velük is szándékoznak egy együttműködési megállapodást kötni és reményeik szerint nyertes
lesz a pályázat és ki tudják majd használni a pályákat.
Farkas Dániel alpolgármester:
Tóth Péter osztályvezető a bürokráciacsökkentés nagy híve náluk, mert a módosított
előterjesztésből már kivette a mellékletet. Pontosítania kell magát, aki szeretné a képeket
megnézni, annak szükséges beírni valamelyik keresőprogramba, hogy ovi foci és azonnal fog
több száz találatot látni. Most már a mellékletben ez nincs benne, de azt gondolja, hogy ez a
tényeken a legkevésbé sem változtatni. Tényleg érdemes megnézni, s bízik benne, hogy rövid
időn belül Halason már a valóságban is láthatják ezeket a pályákat a program sikerének
köszönhetően.
Fülöp Róbert polgármester:
Még annyi kiegészítést tenne az előterjesztéshez, hogy az alapítvány 70 %-os támogatásával
és az önkormányzat önerejével készülő pálya lenne a következő évben. Az alapítvány abban az
esetben fogja tudni támogatni az óvodáikat, amennyiben a szükséges TAO (ld. társasági adó
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sportcélú felajánlása) forrásokat sikerül becsatornázni hozzájuk. Ezért, amennyiben van
olyan vállalkozás, amelynek vannak ilyen lehetőségei, arra biztatja őket, hogy keressék az
óvodáik vezetőit, s segítsék őket a lehetőség kihasználásában.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt érzékelte, hogy mindenki pozitívan áll
hozzá, reméli, hogy támogatja a képviselő-testület is ezt a javaslatot. A határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
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Száma: 16.11.24/20/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 14:51
Típusa: Nyílt
Határozat #23;
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Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
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Tapodi Attila
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Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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286/2016. Kth.
Csatlakozás az Ovi-Foci Alapítvány pályaépítési programjához
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák
Felsővárosi tagóvodájában és a Bóbita Óvoda Kuruc vitézek téri intézményében
multifunkcionális Ovi-Foci Pálya megvalósítása érdekében a 2017. évi költségvetés
terhére önrészként intézményenként 2.850.000 Ft-ot biztosít, amennyiben az
Alapítvány az intézmények területén a pályát megvalósítja.
2. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Százszorszép Óvodák és a Bóbita Óvoda az OVIFOCI Közhasznú Alapítványt támogassa és kötelezettséget vállaljon arra, hogy az
Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül
támogatási szerződést kössön.
3. Az Önkormányzat gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem
építési engedély köteles.
4. Az Önkormányzat megismerte, támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal
együttműködve a Százszorszép Óvodák Felsővárosi tagóvodájában és a Bóbita
Óvodában megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVIFOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.
5. Az Önkormányzat a Program megvalósításához az intézmények számára
intézményenként legfeljebb bruttó 2.850.000 Ft önrészt biztosít a 2017. évi
költségvetés terhére. A pontos összeg az alapítvány által a Program befejezését
követően készített pontos elszámolást követően kerül meghatározásra, melyet az
Önkormányzat elfogad.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Szeriné Ferencsik Yvette Bóbita Óvoda intézményvezetője, Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere
17.
Barnáné Szabó Mikor Márta Százszorszép Óvoda intézményvezetője, Kiskunhalas, Vasút u. 2.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----21
21.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem
Felújítási Programjához
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az előterjesztés nem járt bizottságok előtt, utána érkezett.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
Azért nem került a bizottságok elé a határozati javaslat, illetve az előterjesztés, mert rettentő
rövid volt az idő a pályázat kiírásától kezdve. Folyamatosan dolgoztak ezen, hogy
összeállítsák ezt az anyagot a Szakképzési Centrummal közösen. A pályázat lényege és
konstrukciója az, hogy olyan tornatermek felújítását végzi el a Magyar Kézilabda Szövetség,
ahol versenyszerű kézilabdameccsek lebonyolítására lehetőség van. Ennek a lehetőségnek az
ÁMK sportcsarnoka megfelel. Ez az ingatlan az önkormányzat tulajdonában és a Szakképzési
Centrum használatában van jelenleg. A pályázat célja ennek a tornacsarnoknak a
korszerűsítése. Az előzetes költségbecslések, amelyek tartalmaztak minden olyan műszaki
megoldást, amelyeket szívük szerint szükségesen megvalósítanának rajta, 300 millió Ft-os
összeget tett ki. Mindenképpen arra lehet számítani, hogy ebből faragják le a szakértőkkel
közösen azt beruházási részt, amit értelmesen ebben meg tudnak valósítani. Az szinte
bizonyosnak látszik, hogy egy fűtéskorszerűsítés, illetve fűtésmegvalósítás a tornacsarnokban
meg fog ebből valósulni. Ezenkívül még azok az építészeti beavatkozások, amelyek a
leghasznosabban és leginkább növelik a tornacsarnok energiahatékonyságát. Most is
dolgoznak a kollégák a pontos műszaki tartalom és a pályázat összeállításán. Amennyiben a
benyújtott pályázatukat a kézilabda szövetség támogatásra méltónak ítéli, akkor szükséges
velük egy együttműködési megállapodást kötni és ebben az esetben nem az önkormányzat lesz
ennek a beruházásnak a megvalósítója, hanem a kézilabda szövetség. Majd a beruházást
követően az önkormányzat tulajdonába adja a beruházást.
A Szakképzési Centrummal Polgármester úr folytatott néhány tárgyalást, hogy a szükséges
önrész mértékét közösen állják, hiszen nekik is érdekük, hogy az általuk használt
intézményben egy ilyen beruházás megvalósuljon. Ezzel kapcsolatos egyeztetések is még
folyamatban vannak mind a mai napig.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy jól össze lett foglalva az előterjesztés lényege.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Nagy öröm az, hogy a ma meghozandó sportinfrastruktúrával kapcsolatos döntésekkel
nemcsak a többségi frakció álláspontjával egyetértő döntéseket hozhatnak, hanem Vizkeleti
képviselő úr sportszeretetét és ezen belül a kézilabdát is elő tudták venni. Ez szerinte jól
mutatja, hogy próbálnak odafigyelni mindenkire.
A másik, amit kiemelne, hogy megfigyelhető az, hogy konkrét példája is van annak, amikor az
állami fenntartásban, működtetésbe adott önkormányzati vagyonnak a fejlesztéséről van szó,
hiszen a tárgyalásokban sikerült olyan álláspontra jutni, hogy közösen vállalják a terheit a
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pályázathoz kapcsolódó önerőnek.
A harmadik dolog, amit kiemelne, hogy talán jól mutatja a most a hivatalban folyó munka
menetét, hogy múlt hét végén sikerült ennek a pályázatnak a benyújtásáról megállapodni.
Gyakorlatilag néhány nap alatt eljutottak odáig, igaz az utolsó pillanatban, de be tudott
kerülni a képviselő-testület elé, s holnap beadási határidő van. Ennyire szűkösek olykor a
határidők. Azt gondolja, hogy talán minden össze fog állni. Bízik benne, hogy sikerül a volt
ÁMK sportcsarnokában is egy komolyabb felújítást végrehajtani. Szerinte aki jár ott, nemcsak
sport-, hanem egyéb városi rendezvényeken, szalagavatókon, kiállításokon, láthatja, hogy
bizony ráfér már erre az épületre a felújítás.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Örömteli, hogy ilyen sokszor eszébe jut Alpolgármester úrnak, amikor határozatokat
készítenek. Igazán akkor lesz majd nyugodt és elégedett, ha a strandfürdő felújítását,
fejlesztését tárgyalják ennél az asztalnál, s akkor kell majd gombot nyomni, amikor az
építkezés elkezdődik.
Fülöp Róbert polgármester:
Az is zajlik, ennek a munkafolyamatai is zajlanak, az egy kicsit nagyobb falat. Először jó
lenne vízilabdacsapatot kreálni hozzá és két éven keresztül működtetni, hiszen akkor TAO-val
is meg lehetne támogatni az uszodaépítést. Ez is nyilvánvalóan egy olyan lehetőség, amelyen
már törik a fejüket.
Farkas Dániel alpolgármester:
A strandfürdő fejlesztés kérdése elől sem futottak el eddig sem, s ezután sem fognak. Ennél a
kérdésnél is arra hívná fel Képviselő úr figyelmét, hogy az ellenzék által támogatott előző
polgármester, vagy éppen polgármester-jelöltet is kérdezzék meg, hogy amikor öntötték az
önkormányzatokra az uniós fürdőfejlesztési forrást, akkor miért nem pályázott Kiskunhalas,
illetve miért nem sikerült több, mint tíz év alatt rendezni a tulajdonviszonyt. Jelen pillanatban
leginkább ezzel küzdenek. Vannak itt a múltban olyan kérdések, amelyeket bár próbálnak – s
talán a legtöbb energiájukat ez emészti fel- megoldani, de elég súlyos örökség volt főleg a
tulajdonviszonynak a kérdése. Ez az alapvető feltétele a fürdőfejlesztésnek.
Fülöp Róbert polgármester:
Az ÁMK sportcsarnokról szól az előterjesztés, csak jelzi.
Vízkeleti Szabolcs képviselő:
Csak egy gondolat: Olyan jó lenne már beülni egy olyan testületi ülésre, ahol nem a múltba
révedve nézik azt, hogy ki, mit rontott el, vagy ki, mit nem csinált, vagy ki, mit csinált rosszul,
hanem gondolkoznak közösen, hogy mit tesznek a jövőben úgy, hogy minden rendben legyen
ebben a városban.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy most a jövőről tudnak beszélgetni, hiszen majd ha támogatja a képviselő67

testület az előterjesztést, akkor meg tud újulni az ÁMK sportcsarnok.
Vincze Attila képviselő:
Úgy gondolja, hogy ez a pályázat is, a lehetősége, hogy egyáltalán felmerült, a Kiskunhalason
működő UKSC-nek egy nagy érdeme. Ezúton szeretne gratulálni Demeter elnök úrnak
egyáltalán, hogy a szövetségben meghatározó szerepet tölt be a kiskunhalasi kézilabda.
Tényleg nemcsak a labdarúgás van, hanem a kézilabda is működik a városukban, s egyre
jobban működik. Jók az edzőik, nagyon sok edzővel működnek, nagyon jó az utánpótlásuk.
Reményeik szerint nyertes pályázat lesz, amiből a gyerekek komfortosabb edzéslehetőségeit
fogják biztosítani. Nem a fürdőről beszélt.
Fülöp Róbert polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
Az előzetesen elmondottakból kimaradt az az egy fontos momentum, hogy a pályázat
benyújtását egy általuk összeállított, becsült beruházási költséggel kell benyújtaniuk. Mivel
nem az önkormányzat lesz a beruházó, hanem a kézilabda szövetség fog erre nyertes pályázat
esetén egy közbeszerzést kiírni, s a közbeszerzésen az általuk kiválasztott kivitelező fog egy
olyan árat mondani, hogy ezt a munkát mennyiért csinálja meg. Abban az esetben, ha a
megajánlott ár az általuk becsülthöz képest 110 %-on belül marad, akkor kötelességük
megkötni a támogatási szerződést. Amennyiben 110 %-nál az általuk becsülthöz képest
magasabb a vállalt beruházási ár, akkor nem kötelező, elállhatnak ettől a szerződéstől.
Amennyiben a becsült beruházási költségüknél magasabb áron vállalja a kivitelező, akkor
várhatóan a képviselő-testület elé fog még kerülni újra döntésre ez a kérdés.
Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni a kiegészítést. Azt gondolja, hogy nincs más hátra, mint döntsenek arról, hogy
elfogadják-e a felújítási programhoz való pályázat benyújtását.
Szavazás eredménye
#: 832
Száma: 16.11.24/21/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 15:00
Típusa: Nyílt
Határozat #24;
Elfogadva
Minősített
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Igen
Nem

Voks:
15
0

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
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Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
15
0
0
15

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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100.00
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0
15
0
0
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.11.24/21/0/A/KT

287/2016. Kth.
Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási
Programjához
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási
Programjához a Kossuth utca 23. szám 4802/2 hrsz alatti ingatlanon álló tornacsarnok
felújítását célzó pályázatot nyújtson be legfeljebb 100 millió Ft tervezett beruházási
összeggel, a pályázat benyújtásához szükséges együttműködési megállapodásokat aláírja és a
szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges forrást a
költségvetésben biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----22
22.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A gyűjtőutak listájáról és felújítási sorrendjéről szóló 157/2015. Kth.
határozat módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt alapvetően egy pár cseréről van szó. A meghatározott sorrend szerint elindult a gyűjtőutak
felújítása. Úgy tűnik, hogy volt olyan út, ami előrébb volt rangsorolva, mint némelyik olyan,
amelyik igen rossz állapotban van. Gondol itt a Szent Imre utca- Szabadkai út környékére. Azt
gondolták, hogy ezzel az előterjesztéssel jó lenne megcserélni a sorrendeket és a legrosszabb
állapotú utakat tényleg előre venni. Reméli, hogy ezt elfogadja a képviselő-testület, s ilyen
formában tudja támogatni.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat szerinti felújítási sorrend
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 833
Száma: 16.11.24/22/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 15:02
Típusa: Nyílt
Határozat #25;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem

Voks:
15
0

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
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Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
15
0
0
15

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

Száma: 2016.11.24/22/0/A/KT

288/2016. Kth.
A gyűjtőutak listájáról és felújítási sorrendjéről szóló 157/2015. Kth. határozat módosítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a gyűjtőutak
listájáról és felújítási sorrendjéről szóló 157/2015. Kth. számú határozatában lévő felújítás
utcasorrendjét az alábbiak szerint módosítja:
Bajza u., Petőfi u., Jókai u., Szabadkai utca, Szent Imre u., Tinódi u., Batthyány u. ,Vadkerti
u., Kmeth S.u., Kötönyi u., Nagy Szeder I.u., Kazinczy u., Kéve u., Olajbányász u., Átlós út.,
Dr. Monszpart L.u., Járószék u., Karacs T.u., Kolmann u., Pálma tér , Szénás u., Szilády Á.u.,
Thorma J.u., Tó u., Tulipán u., Vállalkozók útja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Meggyesi József közútkezelő
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----23
23.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Lakóingatlanok vásárlása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések----Fülöp Róbert polgármester:
Utolsó lépcsőjéhez érkezett a Kőrösi úti kettő ingatlannal kapcsolatos kiváltási program. Itt
kellene dönteni a lakóingatlanokról, illetve lesz még majd egy döntés, amit az Ügyrendi és
Szociális Bizottságnak kell meghoznia, amikor ezeket a már megvásárolt lakóingatlanokat
kihelyezi a bérlakásokba. Ezt vélhetően a következő képviselő-testületi ülést megelőző
bizottsági ülésen fogja tudni meghozni az Ügyrendi és Szociális Bizottság.
Tapodi Attila képviselő:
Nagyon örül annak, hogy végre városuk egy ilyen tényleg rendezetlen környéke meg fog
szépülni. Nagyon előremutató határozatnak tartja. Egy kérdést szeretne feltenni a
városvezetéshez és talán Szűcs Csaba alpolgármester úrhoz. Aki járt ott, szerinte mindenki
látta már ezeket az épületeket, nemcsak az a probléma, hogy nagyon lepukkantak az épületek,
hanem eléggé rendetlen és koszos a környezetük. Azt gondolja, azok az emberek, akik ilyen
környezetben nőnek fel, azoknak szükségük lesz arra, hogy segítsenek nekik, hogy egy
rendezett környezetbe átkerülve be tudjanak illeszkedni.Milyen segítséget tud nyújtani a város
ezeknek az embereknek? Van-e valamilyen koncepció erre?
Váradi Krisztián képviselő:
Az előterjesztésben miért csak helyrajzi számokat írt az előterjesztő? Ugye ők sem gondolják
komolyan, hogy egy képviselő helyrajzi számok alapján azonnal tudja, hogy milyen
ingatlanokról van szó. Míg az előterjesztés készítője nyilván nemcsak a helyrajzi számokat
tudja, hanem az utcát és a házszámot is. Nyilván a képviselő is utánajárhat, de azért helyrajzi
szám alapján nyolc ingatlant lekeresni macerás és fárasztó dolog. Ha az előterjesztő előtt
egyébként is ott vannak, akkor igazán megtehette volna, hogy odaírja. Kéri, hogy a jövőben
ilyen esetben ne helyrajzi szám legyen csak ott. A kérése az lenne, hogy most lehetne-e
ismertetni, hogy melyik ingatlanokról van szó pontos? Utcát, házszámot.
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Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy ennek semmi akadálya. Valószínűleg a helyrajzi számnak az alkalmazása
azért van, mert ez a legegzaktabb, ezzel lehet a legjobban megfogni, hogy melyik ingatlanról
van szó. Minden más egyébként félrevezető lehet adott esetekben. Tudják azt, hogy sajnos az
utca, házszám kérdéskörök, gondoljanak csak bele, hogy a Bethlen Gábor tér számozása
kapcsán is voltak a közelmúltban anomáliák, hogy hova és mint kell összehívni a képviselőtestületet is.
Tapodi Attila képviselő úr kérdése miatt megadná a szót Alpolgármester úrnak, ha tud rá
válaszolni.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Tapodi úr felvetése nagyon helytálló és jogos is a kérdés, hiszen ők sem szeretnének egy újabb
olyan szegregátumot, ahol ilyen környezet van. Ezért Juhász György igazgató úrral egyeztetve
a következő lépés az lesz, ha ezek a családok elfoglalják az új helyeket, onnantól kezdve ki
lesznek jelölve azok a munkatársak, akik folyamatosan fogják ezeket a családokat látogatni,
folyamatosan fogják őket tájékoztatni, hogy élnek. Akár a környezetükre, akár a közüzemi
számláktól kezdve, magyarul mondva a napi életükben benne lesznek. El szeretnék és el is
fogják kerülni azt, ha akár ott is közüzemek kikapcsolása legyen, vagy akár az önkormányzati
ingatlan állaga romoljon, vagy pedig olyan környezet legyen, mint a Kőrösi úton. Ezt
mindenféleképpen el fogják kerülni. Azt gondolja, hogy a családsegítő központnál dolgozik
elég sok jó szakember, akit be tudnak ebbe vonni. Pont egy héttel ezelőtt beszéltek Igazgató
úrral, hogy amikor a költözés megtörténik, azonnal ki lesznek jelölve azok a szakemberek,
akik ezeket a családokat felkarolják és napi kapcsolatban lesznek velük.
Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni a kiegészítést. A kérdésnek ennek a felére tudtak válaszolni véleménye szerint.
Osztályvezető úr megérkezett a paksamétával, amelyből tudnak válaszolni a másik kérdésre
is.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
Ha Képviselő úrnak, a képviselő-testületnek megfelel, akkor az értékbecslések alapján mondja
a helyrajzi számot és mellérendeli az értékbecslésben szereplő házszámot.
6314/4 és 6314/3 hrsz.
Sóstói szőlők 15.
Itt az ingatlan-nyilvántartásban szereplő címeket tudják mondani.
40191/5 hrsz.
Alsóöregszőlők 40191/5.
4348 hrsz.
Damjanich u. 5.
40524. hrsz.
Alsóöregszőlők 40524.
3494/A/1 hrsz.
Hunyadi u.45.
3471 hrsz.
Vezér u.6.
3507 hrsz.
Polgár u. 7.
40047. hrsz.
Harangos tér 3.
Elnézést kérnek azért, ha az előterjesztésből kimaradt, de természetesen nem kell a
képviselőknek az ingatlan-nyilvántartásban ennek utánanézni, hiszen a hivatalban eddig is és
ezt követően is, ha az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés merül fel még a testületi ülés előtt,
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akkor szívesen adnak információkat.
-----Hozzászólások----Tapodi Attila képviselő:
Csak annyit akar még mondani, ami az előző kérdésnél nem fogalmazódott meg, hogy nagyon
örül ennek az előterjesztésnek. Szeretné, ha a jövőben más ilyen zárványok is kezelésre
kerüljenek. Gondol itt például az Ady Endre u. 11.számra és van még egy-két olyan hely, ahol
nagyon fontos lenne, hogy találjanak emberhez méltó körülményeket az ott élőknek, hiszen
nemcsak az ott élők, hanem a környezet életminőségét is nagyban rombolják ezek az épületek.
Farkas Dániel alpolgármester:
Csatlakozna Tapodi képviselő úr felvetéséhez. Egyébként megfigyelte, hogy ő mindig hagy
nekik is egy kis időt a jó gondolatai megvalósításához. Lehet, néha eggyel arrébb is tudna
ülni, így közelebb jutna a megoldáshoz.
A belváros képviselőjeként ő az Ady utca, Gimnázium utca tekintetében középhosszú távon
szintén hasonlóan jó megoldásnak tartaná, ha ezt az utat be tudnák járni. Azonban azt is el
kell mondani, hogy ennek a gondolatnak a megvalósítása még 2015. elején merült fel. Mint
Szűcs Csaba alpolgármester társa, mind Molnár Ferenc vezérigazgató rengeteget dolgozott
azon, hogy erről a kérdésről ma itt ilyen szinten tárgyalhassanak. Külön megköszönné a
munkájukat. Többször elmondták már, hogy ez több éve, évtizede nyomta már a város képét,
azt gondolja, hogy az emberek közérzetét is. Ki kell emelni az ott élőket is.
Visszacsatolna, hogy a múltra mennyire kell visszatekinteni, azt gondolja, hogy muszáj.
Sokakban van az a kép, hogy 2014-ben átvették a kormányrudat, akkor a kassza tele volt és
minden út fel volt újítva, az épületek kifogástalan állapotban voltak. Ez nem egészen így van.
Amíg ezt a lakosság veti fel, abszolút nem lát benne kivetnivalót. A legnagyobb problémája
az, amikor olyan egykori döntéshozók, akár polgármesterek, alpolgármesterek, vagy volt
képviselők vetik ezt fel, akik három-négy cikluson keresztül ültek itt és este egy forró mézes
kakaóval leülnek a számítógéphez, hogy találtak egy kátyút a városban. Elnézést kér, aki 1620 évig ült itt, ne találjon ekkora problémákat. A komplexebb ügyekről pedig már ne is
beszéljenek. Akik hagyták elveszni a fürdőt és a Szegedi úti laktanyát, az ő számonkérésük
szerinte pikáns, attól függetlenül, hogy minden felvetés teljesen jogos.
Szűcs Csaba alpolgármester:
Ritka olyan pillanat, amikor két alpolgármester egy ellenzéki képviselővel teljesen egyet tud
érteni. Tapodi képviselő úr amit felvetett, az egy folyamat következő lépcsőfoka lesz. Ha a
Kőrösi út, ha megvan, nekik is az a tervük, hogy azokat a gócpontokat, amelyek egyébként
vannak a városban, főképp a város szívében, direkt nem szeretne utcákat, vagy házakat
mondani, még mielőtt megijesztené bármelyik lakót, de ezekkel ugyanúgy, mint Kőrösi úttal,
kell eljárni. Ennek van egy másik hozadéka is, hiszen egyre több olyan önkormányzati
ingatlan kerül tulajdonba, ami egyébként gyarapítja a vagyonukat is. Az elmúlt három hónap
véleménye szerint feszített munkával telt, hogy egyáltalán eljussanak ide a mai naphoz, s
döntés tudjon születni ezeknek az embereknek a sorsáról. Direkt mondja ezt, hogy sorsáról,
hiszen ők is ugyanolyan állampolgárok, mint bármelyikük. Úgy gondolja, ha minden rendben
van és a szociális bizottság is jóváhagyja, akkor ezek az emberek már a karácsonyt az új
önkormányzati ingatlanban tudják tölteni.
74

Nagyon bízik benne, s rajta is lesz mindkét szemük, hogy ne jussanak el mégegyszer oda, mint
a Kőrösi úttal.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Ha visszaidézik azokat a napirendi pontokat, amelyeken már túlvannak, akkor úgy gondolja,
hogy számos pozitív és előremutató dolgot beszéltek meg a mai nap folyamán már idáig is,
hiszen sporttevékenységről, oktatási tevékenységről, ezek támogatásáról döntöttek. Három
olyan napirend van, amit a maga részéről legalábbis hangsúlyozottan emelne ki. Az egyik az
volt, hogy csökkentették a helyi iparűzési adó mértékét, a másik, hogy a halasi családoknak
felkínálták azt a lehetőséget, hogy könnyebben juthassanak otthonhoz. Ez a most tárgyalandó
napirendi pont a harmadik, amelyről azt gondolja, hogy rendkívül fajsúlyos napirendi pont,
hiszen a korábbi évekre mégiscsak az volt a jellemző, hogy az önkormányzat felélte a
vagyonát, áruba bocsátotta a lakóingatlanait. Most pedig ezt a hagyományt radikálisan
megszüntetve és 180 fokos fordulatot véve arról van szó, hogy a város az ingatlanvagyonát
bővíti, hiszen ezeket az ingatlanokat az arra rászorulók nem ajándékba kapják, hanem benne
élnek valameddig, aztán megkapja majd valaki más. Arról van szó, hogy a város, az
önkormányzat vagyona gyarapodik és ez egy nagyon pozitív fejlemény. Mindez azt mutatja,
hogy az ország is és a város is jó úton halad.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Úgy érzékeli, mindenki egyetért azzal, hogy ez
tulajdonképpen egy szükséges és jó döntés. Remélik, hogy tényleg fognak tudni élni ezzel a
jövőben a bérlők, s rendezett körülmények között fognak tudni lakni Kiskunhalason.
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát a lakóingatlanok
megvásárlásához.
Szavazás eredménye
#: 834
Száma: 16.11.24/23/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 15:16
Típusa: Nyílt
Határozat #26;
Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
2
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
85.71
80.00 12
0.00
0.00 0
14.29
13.33
2
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15
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Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs
Vincze Attila
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Száma: 2016.11.24/23/0/A/KT

289/2016. Kth.
Lakóingatlanok vásárlása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni az alábbi
ingatlanokat:
1. Kiskunhalas, belterület 6314/3 hrsz alatti ingatlan 146/252 tulajdoni hányadát és
6314/4 hrsz ingatlan 820/1594 tulajdoni hányadát összesen 3.100.000.- Ft vételárért
2. Kiskunhalas, zártkert 40191/5 hrsz alatti ingatlant 3.600.000.- Ft vételárért
3. Kiskunhalas, belterület 4348 hrsz alatti ingatlant 3.500.000.- Ft vételárért
4. Kiskunhalas, zártkert 40524 hrsz alatti ingatlant 3.000.000.- Ft vételárért
5. Kiskunhalas, belterület 3494/A/1 hrsz alatti ingatlant 2.400.000.- Ft vételárért
6. Kiskunhalas, belterület 3471 hrsz alatti ingatlant 6.200.000.- Ft vételárért
7. Kiskunhalas, belterület 3507 hrsz alatti ingatlant 3.300.000.- Ft vételárért
8. Kiskunhalas, belterület 4047 hrsz alatti ingatlant 3.300.000.- Ft vételárért
A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az ingatlanok megvásárlásának
lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésben
biztosítsa a vásárlások fedezetét és az adásvételi szerződéseket aláírja. A szerződésekben
rögzíteni kell, hogy az ingatlanokat az Önkormányzat a vezetékjogoktól eltekintve
tehermentesen és beköltözhető állapotban vásárolja meg.
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2016. Kth. számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján történő
értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, belterület 1815/110 és 1815/111 hrsz alatti ingatlanokat,
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megbízza a Halasi Városgazda Zrt. az értékesítési eljárás vagyongazdálkodási szabályoknak
megfelelő lefolytatásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----24
24.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás horgászállások kialakításához
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
#: 835
Száma: 16.11.24/24/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 15:17
Típusa: Nyílt
Határozat #27;
Elfogadva
Egyszerű
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
93.33 14
0.00
0
6.67
1
100.00 15

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

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

Száma: 2016.11.24/24/0/A/KT

835

-----Napirendi pont----25
25.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról
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.
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Szavazás eredménye
#: 836
Száma: 16.11.24/25/0/A/KT
Ideje: 2016 november 24 15:18
Típusa: Nyílt
Határozat #28;
Elfogadva
Egyszerű

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

836

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
100.00 15
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
100.00 15
0.00
0
0.00
0
100.00 15

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

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

Száma: 2016.11.24/25/0/A/KT

291/2016. Kth.
Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a HalasThermo Kft. tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolóját.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Csankó Árpád ügyvezető, Halas-Thermo Kft., Átlós u. 64.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----26
26.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy az 53-as út felújítására kapott választ elfogadja-e?
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy Vörösmarty utca gréderezésére kapott választ
elfogadja-e?
Vizkeleti Szabolcs képviselő:
A választ elfogadja.
-----Különálló interpelláció: 1----Tapodi Attila képviselő:
Két kérdést kíván feltenni interpelláció formájában. Az egyik a város által készített
falinaptárakra vonatkozik. Kíváncsi, hogy hány darab maradt meg belőle? A megmaradt
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példányszámokkal mit tervez a város kezdeni?
Egyszerűen tájékozódni szeretne az uszodaprojektjük helyzetével kapcsolatosan. A tanuszoda
programban történt-e már valami előrelépés, változás?
Fülöp Róbert polgármester:
Annyi pontosítást szeretne kérni, hogy a 2016-os, vagy 2017-es naptárakról beszélnek? Tehát
a 2016-os naptárakról beszélnek. Azt nem látta még, de akkor megnézik és válaszolni fognak
rá.
Ezzel a mai képviselő-testületi ülésük végére értek, köszöni mindenkinek a mai munkáját,
mindenkinek további szép napot kíván. A mai ülésüket ezzel bezárja.

K.m.f.
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett:

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

(:Kollárné dr. Lengyel Linda :)
aljegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Hunyadi Péter :)

(:Vizkeleti Szabolcs Zsolt:)
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