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Távolmaradását bejelentette:
1.Farkas Dániel
2.Vizkeleti Szabolcs
(2 fő 13,33 %)
Szűcs Csaba
Komlósné dr. Fekete Anikó
Kollárné dr. Lengyel Linda
Simon István
Csendes Ildikó

alpolgármester
jegyző
aljegyző
szociálpolitikai csoportvezető
pénzügyi
és
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osztályvezető
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Dr. Rékasi Cecília
Fődi Gabriella
Tóth Péter

jogi referens
adócsoport vezető
városfejlesztési, üzemeltetési és
főépítészi osztályvezető
környezetvédelmi referens
közművelődési referens
ifjúsági és sportreferens
szervezési ügyintéző

Baics Tamás
Juhász Gábor
Huber Helga
Darányi Lili
Fülöp Róbert polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 13
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Vizkeleti Szabolcs képviselő jelezte, hogy betegség
miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Farkas Dániel alpolgármester urat pedig várják, vidéki
kiküldetésen van, s onnan még nem érkezett vissza, de vélhetően csatlakozni fog hozzájuk menet
közben.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Laskovicsné Terzics Edit és Tapodi Attila képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
-----Napirend előtti hozzászólások----NAPIREND ELŐTT:
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS
Tapodi Attila képviselő:
Mielőtt békés, boldog ünnepeket kívánna ő is mindenkinek, szeretné újból felhívni mindenki
figyelmét az elmúlt év egyik legfajsúlyosabb ügyére, amely pont városuk békességével és
nyugalmával volt kapcsolatos.
Szeptember 16-án Bányai Gábor képviselő úr átvette azt a 3081 darab aláírást, amiben
Kiskunhalas város lakosai kérték a migrációs objektumok mielőbbi bezárását, különös
tekintettel a nyitott objektumra.
Ezzel kapcsolatban szeretne két megjegyzést tenni. Az első megjegyzése, hogy ő is aláírta ezt a
petíciót. Tudja nagyon jól, hogy sokan egyetértettek vele innen is és az országgyűlési
képviselőjük is, de így utólag pár hónap távlatából úgy érzi, hogy nem volt kellőképpen
képviselve a lakosok kérése.
Személy szerint azt kérte a képviselő úrtól, hogy sajtónyilatkozatok és parlamenti felszólalás
formájában képviselje a halasi lakosok kérését. Ha ez nem is történt meg, úgy gondolja, hogy
több, mint háromezer lakos kérése megérdemelt volna annyit, hogy legalább a kormány
képviselői, vagy a Miniszterelnöki Hivatal, vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
képviselői megszólaljanak ebben az ügyben.
Emlékszik nagyon jól, hogy ebben a témában rendezett lakossági fórumot, Farkas
alpolgármester úr is nehezményezte, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól nem
jelent meg senki. Azt mondta, hogy a városnak rendeznie kell egy lakossági fórumot, hogy
feltehessék az emberek a kérdéseiket a hivatal képviselőinek.
Másik megjegyzése ezzel kapcsolatban, hogy hallgatta vissza a fórumon készült videofelvételt.
Nagyon komolyan beszélt a képviselő úr arról, hogy Kiskunhalasnak be kell nyújtania a
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számlát kompenzációért. Persze elég homályosan fogalmazott, valahogy úgy, hogy
folyamatban lévő pályázatok vannak és kiskunhalasi vállalkozók is pályáznak és nyerni fognak.
Azt gondolja, hogy nevezzék nevén a gyereket, miért ne lehetne kompenzációnak nevezni
ténylegesen. Megérdemel annyit Kiskunhalas, hogy naponta szirénázó, felvonuló rendőrautók,
nyitott migrációs állomás okozta lakossági félelmek, a város hírnevének, biztonságosságának,
a külső megítélésén esett károk miatt a kormányzat kedvezményeket tegyen valamilyen
jogcímen. Ehhez pusztán egy testületi akaratra van szükség, ezért arra bátorítja a város
vezetését, hogy hozzanak ilyen határozatot, hogy lássák az emberek is, hogy foglalkoznak a
várossal, szeretnék kompenzálni azokat a károkat, amelyeket tényleg okozott ez a helyzet.
Végezetül szeretne most már ténylegesen kellemes ünnepeket, békés, boldog, biztonságos és
nyugodt ünnepeket és új esztendőt kívánni mindenkinek.
Fülöp Róbert polgármester:
Képviselő úr felszólalásához annyit fűzne hozzá, úgy tudja, hogy az aláírások eljutottak a
Belügyminisztériumba, s a megfelelő helyen vannak. Nyilván foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
Hogy milyen kompenzációt kaptak, az a kamerarendszer, ami már kiépült a városban, az is
tulajdonképpen ennek tekinthető. Azt tudja, hogy a közeljövőben ennek lesz folytatása is.
Vélhetően a közbiztonsági feladatok támogatására további forrásokat fognak kapni a
közeljövőben.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Három perc rövid arra, hogy évértékelőt lehessen tartani, de néhány olyan dolgot szeretne
kiemelni, amit ő fontosnak tartott az idei évben.
Szeretné megköszönni az ellenzéki képviselők azt a jellemzően konstruktív hozzáállását,
amellyel részt vettek ebben az évben a testületi munkában. Szabadjon megjegyeznie azt is,
nagyon örül annak, hogy megszűnt az a korábbi évekre, ciklusokra jellemző cinikus, kioktató
stílus, amit a baloldali vezető politikusoktól hallhattak. Reméli, hogy ez nem is fog többet
visszajönni.
Kiskunhalas lakosságát természetesen érintik azok a kormányzati intézkedések, amely számos
pozitív elemet vonultattak fel az idei évben. Kijelenthetik, hogy Magyarország az egyik
legbiztonságosabb ország Európában, a határok védve vannak és gátját tudják állni a
bevándorlási hullámnak.
Több nemzetgazdasági régióban, területen jelentős béremelések zajlottak le az idei évben. Az
egészségügyben, a szociális ágazatban, a rendvédelmi szerveknél emelkedni fog, mégpedig
jelentős mértékben a szakmunkás minimálbér és a minimálbér is. Mindez egybevetve azzal,
hogy rendkívül alacsony Magyarországon az infláció és a korábbi évek rezsicsökkentő
intézkedései is pénzt hagytak a családoknál. Mindezek együttvéve azt jelentik, hogy a családok
több pénzből tudnak gazdálkodni. Plusz forráshoz jutnak a nyugdíjasok is és az inflációnál
magasabb mértékben fognak emelkedni a nyugdíjak, karácsonykor pedig 10 ezer Ft-ot kapnak
a nyugdíjasok.
A halasi vonatkozású eseményeknél elsőként azt jegyezné meg, hogy az idei évben több út
épület, illetve lett megjavítva, mint a korábbi évtizedekben együtt véve.
Az önkormányzat az otthonteremtés támogatásához egy támogatási rendszert dolgozott ki,
amelynek révén a legkritikusabb időszakban hat hónapig támogatást ad a hitel visszafizetéshez.
Új lakóingatlanok vásárlásával növelni tudták az önkormányzati lakóingatlan állományát és ez
azt is maga után vonja, hogy megszűnik a Kőrösi úti szegregátum.
Az önkormányzat csökkenti az iparűzési adó mértékét.
Mint ahogy a mai ülésen is látni fogják, hogy egy rendkívül komoly sportberuházás is várható.
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Erre mondhatják, hogy több, mint harminc pályázat beadásával, körülbelül 3,8 milliárd Ft
értékben már megvalósultak ezek. További közel harminc pályázat újabb 3 milliárd Ft-os
beruházása várható. Ezek alapján úgy gondolja, kijelenthetik, hogy mind az országban, mind a
városukban az irány jó és bizalommal nézhetnek a következő év elé. Ehhez a következő évhez
sok boldogságot kíván, a Fidesz Frakció nevében is kellemes karácsonyt.
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL

KÖZÖTT

TÖRTÉNT

FONTOSABB

A tájékoztató írásban mellékelt.
(Előadja Darányi Lili szervezési ügyintéző.)
Fülöp Róbert polgármester:
Az eredetileg kiküldött meghívóban 26 napirendi pont szerepelt, ez további kettővel egészülne
ki. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy 8.
napirendi pontként kívánja tárgyalni a "Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása" című osztós előterjesztést, a " A
265/2016. Kth. módosítása" című osztós előterjesztést pedig 20. napirendi pontként javasolja
tárgyalni.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén az általa fentebb ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Szavazás eredménye
#: 841
Száma: 16.12.15/0/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:24
Típusa: Nyílt
Határozat #1; Elfogadva
Egyszerű
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294/2016. Kth.
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.december 15-i ülésére kiküldött
meghívónak eltérően a „Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása” című osztós előterjesztést 8.napirendi
pontként, a „A 265/2016. Kth. módosítása” című osztós előterjesztést 20.napirendi pontként
kívánja tárgyalni.
Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIREND:
Napirend tárgya:
1.

A helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása

Napirend
előadója:
Fülöp Róbert
polgármester

2.

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról,
díszkivilágításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Fülöp Róbert
polgármester

3.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról
szóló 3/2015. (II.26.) számú rendelet módosítása

Fülöp Róbert
polgármester
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4.

A II. számú Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának
elfogadása

Fülöp Róbert
polgármester

5.

A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítás érdekében
indított közbeszerzési eljárás

Fülöp Róbert
polgármester

6.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezete többletbevétele

Fülöp Róbert
polgármester

7.

A Városért Közalapítvány szöveges értékelése és pénzügyi beszámolója a Fülöp Róbert
XXXVII. Halasi Szüreti Napok rendezvényéről
polgármester

8.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Fülöp Róbert
Szervezete Alapító okirat módosítása
polgármester

9.

Kiskunhalasi Birkózó Klub létesítmény-fejlesztési pályázatához elvi
hozzájárulás megadása

Fülöp Róbert
polgármester

10.

A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában található pannó átadása

Fülöp Róbert
polgármester

11.

„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúsági
Koncepciója 2015-2020” 221/2015. Kth. felülvizsgálata

Fülöp Róbert
polgármester

12.

„Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020” 222/2015. Kth.
felülvizsgálata

Fülöp Róbert
polgármester

13.

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve

Fülöp Róbert
polgármester

14.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ingyenesen használatába
adott helyiségek használati szerződésének meghosszabbítása

Fülöp Róbert
polgármester

15.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve

Fülöp Róbert
polgármester

16.

A 2017-2018. évi közfoglalkoztatási programok indítása

Fülöp Róbert
polgármester

17.

Egyes közterületek elnevezése

Fülöp Róbert
polgármester

18.

Ingatlan-egyesítés kezdeményezése

Fülöp Róbert
polgármester

19.

Az UKSC beruházás előkészítéséhez szükséges támogatás

Fülöp Róbert
polgármester
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20.

A 265/2016. Kth. módosítása

Fülöp Róbert
polgármester

21.

"A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása"
című pályázat benyújtása

Fülöp Róbert
polgármester

22.

Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről

Fülöp Róbert
polgármester

23.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása

Fülöp Róbert
polgármester

24.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Fülöp Róbert
Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1
polgármester
pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás
alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című
pályázati projektben való részvételről döntés

25.

Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz

Fülöp Róbert
polgármester

26.

Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fülöp Róbert
polgármester

27.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról

Fülöp Róbert
polgármester

28.

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: A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések----Patocskai Tamás képviselő:
A legutóbbi testületi ülésen, amikor ezt a napirendet tárgyalták, akkor felmerült az, hogy az
adómentességi határt 2,5 millió Ft-ra emeljék 2 millió Ft-ról, s 1,9 %-ra csökkentsék a 2 %-ot.
Az elfogadásra került. Azt az ígéretet kapták, megvizsgálják azt, hogy milyen vonzata van a 2 és
2,5 millió Ft-nak. Nem találkozott ezzel a viszonyválasszal, vagy tájékoztatással a bizottságnál
sem. Igaz, hogy nem volt bent, de nem látja most sem.
Ezzel kapcsolatban mi az álláspont? Mi az akadálya annak, miért nem lehet most ebben a
rendeletben a 2 millió Ft-ot 2,5 millió Ft-ra felemelni?
Fülöp Róbert polgármester:
A kérdésre az a válasz, hogy utánanéztek természetesen ennek a számnak. Nagyjából egy 10
millió Ft-os nagyságrendet jelentene ennek a kedvezményszintnek a bevezetése. Azért nem
vették ezt elő, mert ugyanakkor párhuzamosan elfogadásra kerültek a minimálbéremeléssel
kapcsolatos számok is. Azt gondolja, hogy további kedvezményszintekről a költségvetés
tárgyalásával párhuzamosan érdemes beszélni. Ha azt látják, hogy a költségvetés további
mozgásteret enged, akkor lehet beszélni arról, hogy további kedvezményeket is biztosítsanak.
Ameddig ez a szám nem látszódik, nem merne ekkora nagyságrendű újabb kedvezményszinteket
bevezetni. Ezért nem szerepel most ebben az anyagban az, hogy essenek neki és döntsenek e
mellett, hogy támogatják-e ezt, vagy nem.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 842
Száma: 16.12.15/1/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:27
Típusa: Nyílt
Határozat #2; Elfogadva
Minősített
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
0
0
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Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
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
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs
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Fülöp Róbert polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 33/2016. (XII.16.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2016. (XII.16.) 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 39/C.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a
Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

9

(1)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 38/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 13/A. §-a,
(2)Hatályát veszti a rendelet 13/B. §-a.
(3)Hatályát veszti a rendelet 1. sz. melléklete.
(4)Hatályát veszti a rendelet 2. sz. melléklete.
2.§
Ez a rendelet 2017. január 1-jével lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.”
-----Napirendi pont----2
2.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas város középületeinek,
díszkivilágításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

köztereinek

fellobogózásáról,

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyiban figyelmeztet Jegyző asszony, hogy új verzióban került kiküldésre ez a téma. Azt
szeretné kérni dr. Rékasi Cecília jogi referenstől, hogy világosítsa fel őket, az új változat miben
más, mint az eredeti volt.
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző:
Annyiban került kiegészítésre ez a rendelet, ha megnézik, sárgával jelölve is van, ezt egyébként
a kiegészítő anyagban megkapták. A 2.§ (2) bekezdése egészül ki azzal, hogy a székely zászlót
hova kell kitűzni. Ezt került pontosításra, mert ez korábban nem volt megjelölve a korábbi
rendeletben sem. Ezzel egészítették ezt most ki. Ennyiben módosul mindössze.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 843
Száma: 16.12.15/2/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:29
Típusa: Nyílt
Határozat #3; Elfogadva
Minősített
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
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
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

843

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

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

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

Száma: 2016.12.15/2/0/A/KT

Fülöp Róbert polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 34/2016. (XII.16.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
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A rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területén található közterületekre és
középületekre, továbbá a részben vagy egészben Kiskunhalas Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetekre terjed ki.
2.§
Középületek és közterületek fellobogózásának
részletes szabályai

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

a)
b)
c)
(8)

(1) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény rendelkezésein túl állandó jelleggel ki kell tűzni Magyarország
zászlaját (a továbbiakban: zászló) Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi
önkormányzat) által alapított gazdasági társaságok székhelyén és telephelyein.
A zászlót a helyi önkormányzat képviselő-testülete és a helyi önkormányzat közigazgatási
feladatait ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal bejárati homlokzatán az európai
uniós és a város zászlója között kell elhelyezni, továbbá a székely zászlót a város zászlója mellé
kell kitűzni.
A zászlót a képviselő-testület dísztermében az európai uniós, a Bács-Kiskun megyei és a városi
zászlók között kell kihelyezni.
A zászlók időszakos kihelyezésénél – nemzeti ünnepeink napján, és a (8) bekezdés alapján
elrendelt napokon – Magyarország zászlaja mellett az európai uniós és a városi zászlók
egyenlő arányban kerülnek kihelyezésre a Hősök tere, 53-as főút belterületi szakaszán
(Széchenyi utca, Hősök ligete, Erdei Ferenc tér, Fejérföld utca), Kossuth utca, Köztársaság
utca és Semmelweis tér.
Testvértelepülések zászlóinak, diplomáciai programok esetén a vendégül látott küldöttség
országzászlóinak kihelyezéséről a polgármester dönt.
Állandó jelleggel fel kell vonni Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) a Hősök
terén található Országzászló emlékműnél.
Az alábbiakban felsorolt, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének vezetője
(továbbiakban: polgármester) által meghatározott emléknapok esetén a lobogót félárbócra kell
engedni:
június 4.
október 6.
november 4.
A jelentős városi, országos események alkalmával – különösen város napja, szüreti fesztivál –
a polgármester elrendelheti Magyarország zászlajának és a városi zászló kitűzését, illetve a
lobogó ünnepélyes felvonását, amelyről köteles a tájékoztatás helyben szokásos formájában
értesíteni a lakosságot és gazdálkodó szervezeteket.
3. §.
Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás

(1) Nemzeti ünnepeken valamennyi középületen és közterületen Magyarország zászlaját,
lobogóját ki kell tűzni, illetve fel kell vonni.
(2) Nemzeti ünnepeken és jelentős városi események alkalmából a polgármester elrendeli a
városháza előtt Magyarország lobogójának és Kiskunhalas város lobogójának ünnepélyes
keretek közötti felvonását. A nemzeti ünnepen Magyarország zászlajával kell lobogózni.
Május 1-jén az európai unió zászlójával is lobogózni kell.
a)A lobogó ünnepélyes felvonásának időpontját a polgármester határozza meg, általában az
ünnep napján 8.00 órától 12.00 óráig.
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b)A polgármester külföldi delegációk látogatása esetén elrendelheti Magyarország lobogójának
felvonását a Semmelweis téren, mely alkalommal a delegáció nemzeti, illetve egyéb (pl. uniós,
közigazgatási egység, szervezet, gyász, lyukas) lobogója is felvonásra kerül, illetőleg zászlójuk
is kihelyezésre kerülhet.
(3) A közterületek fellobogózása a közterületen található villanyoszlopokra szerelt zászlótartók,
illetve közterületen felállított árbocok használatával történik.
(4) A fellobogózást az ünnepet megelőző munkanapon legkésőbb 18 óráig, a zászlók
bevonását az ünnepnap elteltét követő ötödik munkanapon, legkésőbb 18 óráig kell
elvégezni.
4.§
A zászló és a lobogó védelme
(1)A zászló bevonásának, illetve a lobogó levonásának elrendelése szóbeli utasítás formájában
történik. A polgármester, illetve az önkormányzati hivatal vezetője (továbbiakban: jegyző) az
önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények vezetői számára szélsőséges
időjárási viszonyok között – annak időtartamára – javasolhatja a zászló bevonását, illetve a
lobogó levonását.
5.§
A közterületek fellobogózásáért való felelősség
(1) A közterületek fellobogózásáért a polgármester felelős.
(2) A polgármester utasításának megfelelően a Halasi Városgazda Zrt. feladata megszervezni a
település közterületeinek fellobogózását.
(3) A fellobogózás tárgyi feltételeinek biztosításáról, értve ez alatt a zászlótartókat, illetve a
zászlókat, lobogókat Kiskunhalas Város Önkormányzata gondoskodik a mindenkori éves
költségvetés terhére.
6. §.
A zászló és lobogó használatára vonatkozó egyéb rendelkezések
(1) A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII.14.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott méretű és
tulajdonságú zászlót és zászlórudat, valamint lobogót és árbocot lehet használni a
középületeken és a középületek előtt, valamint a közterületen.
(2) A zászló tisztításáért a zászló, lobogó kihelyezésért felelős személyek tartoznak felelősséggel.
(3) A zászló, illetve lobogó tisztítását úgy kell megoldani, hogy az állandó jelleggel történő
fellobogózás – pl.: tartalék zászló, illetve lobogó alkalmazásával – biztosítható legyen.
7. §.
Nyilvántartás
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának polgármestere, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati
Hivatalának jegyzője és az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmények,
gazdasági társaságok vezetői gondoskodnak, saját szervezetük vonatkozásában, illetve a
szervezetük által használt zászlók, lobogók tekintetében zászló, illetve lobogó nyilvántartás
vezetéséről.
(2) A zászló nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
a) a nyilvántartó szerv nevét,
b) a zászló sorszámát,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a beszerzett zászló méretét, a zászlórúd leírását,
a beszerzés időpontját,
az állandó jellegű használatra történő kiadás időpontját,
az állandó jellegű használat várható megszűnési időpontját,
az ideiglenes használatból történő kivonás kezdő és záró időpontját,
a nemzeti ünnepeken való használat tényét, időpontjait,
a használatból való végleges kivonás időpontját, okát,
szükség esetén a megjegyzést.
(3) A lobogó nyilvántartásnak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben leírtakat azzal az eltéréssel,
hogy a zászló helyett lobogót kell írni, illetve ki kell hagyni a szövegből a zászlórúd szöveget.
(4) A zászlókat, illetve a lobogókat meg kell jelölni a nyilvántartás szerinti sorszámmal, vagy
egyéb módon biztosítani kell az azonosíthatóságukat.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetők kötelesek haladéktalanul írásban jelezni a
polgármester felé a zászló megrongálódását.
8. §.
Ellenőrzés

(1) A közterület-felügyelet éves beszámolója tartalmazza a zászló és lobogó ellenőrzés
tapasztalatait.
9.§.
A díszkivilágításról
(1) A díszkivilágítási berendezéssel felszerelt, jelen rendelet függelékében megnevezett
közterületi létesítményeket, valamint épületeket az e rendeletben meghatározott módon és
üzemeltetési rendben kell kivilágítani.
(2) A nemzeti ünnepek alkalmával az ünnepet megelőző napon és az ünnep napján kell biztosítani
az (1) bekezdés szerinti létesítmények, épületek díszkivilágítását.
(3) A díszkivilágítási berendezéseket alkonyattól (a közvilágítás üzembe helyezésétől) 24 óráig
kell működtetni.
(4) A polgármester jogosult jeles ünnep, valamint egyéb rendkívüli esetben intézkedni a
létesítmények, épületek díszkivilágításáról. A díszkivilágítási berendezéseket a polgármester
eseti döntésének megfelelő időponttól kell működtetni az általa meghatározott időtartamig.
10.§.
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek
díszkivilágításáról szóló 29/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.”

fellobogózásáról,

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló
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3/2015. (II.26.) számú rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések----Fülöp Róbert polgármester:
A következő tanyagondnoki szolgálat beépítése miatt van szükség erre a módosításra.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 844
Száma: 16.12.15/3/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:30
Típusa: Nyílt
Határozat #4; Elfogadva
Minősített

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

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
15

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ

Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

SHT
SHT
FIDESZ
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/3/0/A/KT

844
Fülöp Róbert polgármester:

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 35/2016. (XII.16.)
rendeletét az alábbiak szerint:
„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8a pontjában megjelölt feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 8/A. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok Kiskunhalas Város külterületi,
tanyasi lakott helyein az intézményi hiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű
szükségletek biztosításának segítése Kiskunhalas Város Önkormányzatának I. és II. számú
Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja szerint azok 1. sz. mellékletében meghatározott
tanyagondnoki körzet vonatkozásában.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.”
-----Napirendi pont----4
4.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A II. számú Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Simon István szociálpolitikai csoportvezető:
Egy nagyon rövid kiegészítést, módosítást szeretne tenni, illetve kérni, hogy ezzel a
módosítással fogadja el a szakmai programot a testület. A szakmai program elkészítése idején
megjelölt gépkocsi tekintetében változás történt. A szakmai programban megjelölt KCE-111
forgalmi rendszámú Suzuki gépkocsi helyett egy Mitsubishi L200-as LNU-866 forgalmi
rendszámmal rendelkező autó került. Ezt nyilván a működési engedély nyomán meg kell jelölni
a szakmai programban is. Ezt a változást küldenék el a végleges formában, s ennek megfelelően
fogják megadni a működési engedélyt.
-----Kérdések----Patocskai Tamás képviselő:
Egy kicsi értetlenségét próbálja kifejezni. Feltétlen meg kell jelölni a gépjármű rendszámát?
Ha esetleg változik a gépjármű valamilyen oknál fogva, akkor újra ide kell hozni és módosítani
kell rendeletet? Ezt a programot?
Nem elég, hogy belerakják azt, hogy gépjárművet kell biztosítani? Nem lehetne ezt valahogy
másképp megoldani?
Simon István szociálpolitikai csoportvezető:
Most elfogadják a szakmai programot, ennek kötelező eleme megjelölni azt a gépjárművet, amit
használ a tanyagondnoki szolgálat. Tekintettel arra, hogy a rendelet tartalmi kérdésekben,
amennyiben változik a gépjármű, nem változik, ezért csak egy működési engedély módosítást
kell nekik elkövetni egy elektronikus felületen. Be kell jelenteni az ilyen típusú változást is,
ehhez ragaszkodik, jogszabályi előírás.
Fülöp Róbert polgármester:
A működési engedélyükkel kapcsolatban kell mindig jelezni, ha ilyen típusú változás van. A
szakmai programot akkor utólag már nem kell módosítani. Hogy most összhangban legysen a
szakmai program és a működési engedély kérelmük, ezért kérte István ezt a módosítást ebben az
esetben.
Egyébként vannak még ebben bosszantó dolgok. Nagyon nem akart CASCO-t kötni erre az
autóra, de CASCO nélkül nem kapnak működési engedélyt. Több ilyen, számára meglepő dolog
is volt ebben az ügyben.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
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#: 845
Száma: 16.12.15/4/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:34
Típusa: Nyílt
Határozat #5; Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
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
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

845

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

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

Száma: 2016.12.15/4/0/A/KT

295/2016. Kth.
A II. számú Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú
mellékletében szereplő II. számú Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Határidő:
Felelős:

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

5.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítás érdekében
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy itt a cím is önmagáért beszél.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát a közbeszerzés megindításáról.
Szavazás eredménye
#: 846
Száma: 16.12.15/5/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:35
Típusa: Nyílt
Határozat #6; Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
86.67 13
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
86.67 13
0.00
0
13.33
2
100.00 15
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Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
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
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

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

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

Száma: 2016.12.15/5/0/A/KT

846

296/2016. Kth.
A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátás biztosítás érdekében indított közbeszerzési eljárás
Határozat
1.)
Kiskunhalas Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást kezdeményez a Központi
Felnőtt- és Gyermekorvosi Ügyelet feladatai ellátása érdekében, melyet külső egészségügyi
szolgáltatóval kíván elláttatni.
2.)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert az eljárás során szükséges valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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a

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete 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
#: 847
Száma: 16.12.15/6/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:36
Típusa: Nyílt
Határozat #7; Elfogadva
Minősített

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

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

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

Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/6/0/A/KT

847

297/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
többletbevétele
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétel
felhasználásával járó 2016. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 7.500.000 Ft-tal
történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell
építeni.
Bevétel felhasználás célja: felújítás, beruházás
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----7
7.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Városért Közalapítvány szöveges értékelése és pénzügyi beszámolója a
XXXVII. Halasi Szüreti Napok rendezvényéről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
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-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 848
Száma: 16.12.15/7/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:37
Típusa: Nyílt
Határozat #8; Elfogadva
Egyszerű

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

848

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

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

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

Száma: 2016.12.15/7/0/A/KT
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298/2016. Kth.
A Városért Közalapítvány szöveges értékelése és pénzügyi beszámolója a XXXVII. Halasi
Szüreti Napok rendezvényéről
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városért Közalapítvány
részére nyújtott 5.000.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló szöveges értékelést és
pénzügyi beszámolót.
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----8
8.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szervezete Alapító okirat módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az előterjesztés nem járt bizottságok előtt, lévén, hogy most került minden képviselő
asztalára. Ehhez kérnének egy kiegészítést, hogy mégis miről van szó.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
A 2016.november 24-én a testület által elfogadott KIGSZ (ld. Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szervezte) alapító okirat a Magyar Államkincstár végzése alapján kiegészítésre kell,
hogy kerüljön. A 4.1, a 4.3 és az 5.1 pontok kiegészítése válik szükségessé. Itt mondaná el azt,
hogy annak a három pontnak a módosító okiratba is kell kerüljön, így az 1.mellékletben
szerepeltetni kell az alapító okirat 4.1, 4.3 és 5.1-es pontját teljese egészében is. Itt konkrétan a
4.1-esnél a közfeladat pontosabb meghatározását kérték, a 4.3 pontban az alaptevékenység
pontosabb meghatározását kérték, illetve az 5.1 pontban a vezető kinevezésének időtartamát
kellett megjelölniük és a vezető munkáltatói jogköreinek a gyakorlóját kellett megnevezni.
Ezekkel módosul az alapító okirat.
24

Fülöp Róbert polgármester:
Ad egy kis időt, hogy mindenki át tudja tekinteni a jelzett változásokat.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Véleménye szerint ez egy viszonylag egyszerű kérdés, hiszen itt az alapító okirat módosítását
benyújtották a Magyar Államkincstárhoz, ők most gyakorlatilag ezt hiánypótlásként kérték a
legutóbbi alkalomra. Ezt ezzel tudják teljesíteni.
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosítás elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 849
Száma: 16.12.15/8/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:40
Típusa: Nyílt
Határozat #9; Elfogadva
Minősített

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

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

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

Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/8/0/A/KT

849

299/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító
okirat módosítása
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 fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert 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:
Simokovicsné Szabó Erzsébet igazgató, Kigsz
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: Kiskunhalasi Birkózó Klub létesítmény-fejlesztési pályázatához elvi
hozzájárulás megadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
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-----Kérdések---------Hozzászólások----Vincze Attila képviselő:
Először is gratulál a birkózó klubnak, ennek az utánpótlás műhelynek, hiszen valószínűleg azért
merült fel szóban ennek a beruházásnak az elvi lehetősége, mert nagyon jó munkát végeznek. A
Magyar Olimpiai Bizottság és a szakági szövetségek elkötelezett hívei annak, hogy az
utánpótlásműhelyeknek olyan infrastrukturális lehetőségeket hozzanak létre, vagy valósítsanak
meg, ahol a magyar olimpiai érmek szaporodni tudnak.
Úgy gondolja, hogyha ez megvalósul Kiskunhalason, -amit mégegyszer mond, maximálisan
támogat, s meg is érdemlik a helyi birkózópalánták -ha a városi sportintézmény területén lesz,
ez külön örömforrás lesz, hiszen egy helyre fognak központosulni azok a beruházások,
amelyeket a négy-öt év alatt szeretnének megvalósítani. Arra kéri képviselőtársait, hogy
mindenképpen támogassák ezt az előterjesztést.
(Megérkezett Farkas Dániel alpolgármester.)
Fülöp Róbert polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Egyetértenek-e Vincze Attila képviselővel, hogy ez
egy jó kezdeményezés?
Szavazás eredménye
#: 850
Száma: 16.12.15/9/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:42
Típusa: Nyílt
Határozat #10;
Elfogadva
Egyszerű

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

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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
Távol

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

Száma: 2016.12.15/9/0/A/KT

850

300/2016. Kth.
Kiskunhalasi Birkózó Klub létesítmény-fejlesztési pályázatához elvi hozzájárulás megadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Kiskunhalasi
Birkózó Klub által létesítmény-fejlesztési – legfeljebb 400 m2 alapterületű, kizárólag birkózás
céljára használandó sportlétesítmény építésére vonatkozó – pályázat a Magyar Birkózó
Szövetség részére történő benyújtásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző
Szűcs Csaba alpolgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Kiegészültek, Farkas Dániel alpolgármester úr is körükben van ettől a napirendtől kezdve.
-----Napirendi pont----10
10.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában található pannó átadása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 851
Száma: 16.12.15/10/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:43
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
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:
14
0
0
14
0
1
15

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

Száma: 2016.12.15/10/0/A/KT

851

301/2016. Kth.
A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában található pannó átadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Hock Ferenc festőművész
által készített, jelenleg a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában található pannó a
festőművész családja – Hock Ferencné és Móró Gáborné Hock Márta – részére történő
átadásához azzal, hogy a festmény leszereléséről, elszállításáról és a leszereléssel
összefüggésben felmerült helyreállításról a család gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző
Hock Ferencné, 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 23.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: "Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója
2015-2020" 221/2015. Kth. felülvizsgálata
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Ezzel a napirenddel és a következővel kapcsolatosan összefoglalóan annyit mondana el, hogy
2020-ig határozta meg mind az ifjúsági, mind a sportkoncepció, hogy milyen feladatokat
szeretnének végrehajtani, milyen célokat kívánnak elérni. Amikor elfogadták ezeket a
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koncepciókat, akkor volt egy olyan vállalás, hogy az idei évben egy beszámolót készítenek erről,
s ezt évente felülvizsgálják. Összességében azt tudja elmondani, hogy mind az ifjúsági, mind a
sportkoncepció területén elég komoly eredményeket sikerült elérni. Látható is a beszámolóban,
hogy az intézkedési terv minden egyes pontjában vagy történtek konkrét cselekvések már, ahol
eredményeket tudnak már felmutatni, vagy volt esetleg olyan dolog is, amelyről azt gondolják,
hogy az eredeti koncepcióval ellentétben másként kell, vagy célszerű megvalósítani. Azt
gondolja, hogy ezt évente továbbra is felül kell majd vizsgálni és az eredményekről beszámolni.
Azt gondolja, hogy mindannyian közösen is büszkék lehetnek ezekre a dolgokra, hiszen az előző
ciklus, vagy ciklusok eredményeihez képest véleménye szerint főleg az ifjúsági téren sokkal
konkrétabb és előremutatóbb változások történtek, hogy konkrétumot kiemeljen, nem
megszüntették a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, hanem létrehozták újra.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a koncepció felülvizsgálatának elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 852
Száma: 16.12.15/11/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:46
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

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ

Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Távol

SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/11/0/A/KT

852

302/2016. Kth.
„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója 2015-2020”
221/2015. Kth. felülvizsgálata
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta 221/2015.Kth.
számú határozatával elfogadott Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági
Koncepcióját és elfogadja a beszámolót.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a beszámoló alapján
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Koncepciója és az intézkedési terv
módosítását legkésőbb 2017.március 1.napjáig a Képviselő-testület elé terjessze.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: "Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020" 222/2015. Kth.
felülvizsgálata
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
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Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a sportkoncepció felülvizsgálatának elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 853
Száma: 16.12.15/12/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:47
Típusa: Nyílt
Határozat #13;
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
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Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/12/0/A/KT

303/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Sportkoncepciója 2015-2020” 222/2015. Kth. felülvizsgálata
Határozat
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1.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta 222/2015.Kth.
számú határozatával elfogadott Kiskunhalas Város Sportkoncepcióját és elfogadja a
beszámolót.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a beszámoló alapján
Kiskunhalas Város Sportkoncepciója és az intézkedési terv módosítását legkésőbb
2017.március 1. napjáig a Képviselő-testület elé terjessze.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Juhász Gábor közművelődési referens
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----13
13.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Képviselő-testület 2017.évi munkaterve
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy viszonylag egyértelmű, nekik nincs kiegészítésük.
-----Kérdések----Patocskai Tamás képviselő:
A munkaterv februári hónap 1.napirendi pontja elírás? Minek vélelmezze, hogy még a 2015.évi
költségvetéssel foglalkoznak még 2017.februárjában? Itt hivatkozik a 3/2016. rendeletre.
Helyén van ez, vagy dátumelírás? Vagy ő érti rosszul?
Fülöp Róbert polgármester:
Ez biztos, hogy rossz, az a logikus, hogy februárban valószínűleg még ott lesz a lezárása a
2016-osnak, illetve az új rendelet megalkotása. Ezek szoktak párhuzamosan együtt menni. A
2016-os évi költségvetés napirendre tűzéséről lehet szó, illetve a 2017.évi költségvetés
megalkotásáról. Ezt 2015-ről 2016-ra módosítsák és ezzel együtt fogadják el. Ez egy elütés
valóban.
Köszöni az észrevételét.
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-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és munkaterv elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 854
Száma: 16.12.15/13/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:50
Típusa: Nyílt
Határozat #14;
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

854

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/13/0/A/KT
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304/2016. Kth.
A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja
meg 2017. évi munkatervét és rendezvénytervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Képviselő-testület tagjai
Hivatal osztályvezetői, csoportvezetői
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
-----Napirendi pont----14

14.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ingyenesen használatába adott
helyiségek használati szerződésének meghosszabbítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A Széchenyi Programiroda már több éve a városháza különböző irodáiban dolgozik. Ezeket a
szerződéseket jellemzően egy évre kötötték. Most lejár év végén a legutóbb megkötött szerződés
és annak a meghosszabbításáról szól ez a mostani előterjesztés.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a két évre szóló szerződés megkötésének elfogadásáról
kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
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#: 855
Száma: 16.12.15/14/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:52
Típusa: Nyílt
Határozat #15;
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
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Patocskai Tamás
Vízkeleti Szabolcs

855

Voks:
13
0
1
14
0
1
15

Szav%
Össz% Képviselő
92.86
86.66 13
0.00
0.00 0
7.14
6.67
1
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
Tart.
Távol

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

Száma: 2016.12.15/14/0/A/KT

305/2016. Kth.
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ingyenesen használatába adott helyiségek használati
szerződésének meghosszabbítása
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi Programiroda
Nonprofit Kft-vel fennálló ingyenes használati szerződését, a kiskunhalasi 1. hrsz. alatt felvett,
természetben 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati
Hivatal főbejáratától jobbra lévő, korábban Népesség-nyilvántartó irodaként működő
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helyiségek (17.63 m2 üzlet, 5.23 m2 szociális blokk) vonatkozásában meghosszabbítja 2018.
december 31. napjáig.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztés mellékletében lévő, 3. számú szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet
Darányi Lili szervezési ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017.évi közbeszerzési terve
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jövő évi közbeszerzési terv elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 856
Száma: 16.12.15/15/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:53
Típusa: Nyílt
Határozat #16;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen

Voks:
14

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
93.33 14
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Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

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
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs

0.00
0.00
100.00

0.00
0.00
93.33
0.00
6.67
100.00

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

0
0
14
0
1
15

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

Száma: 2016.12.15/15/0/A/KT
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306/2016. Kth.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a
közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző általa:
Darányi Lili szervezési ügyintéző
Határidő:
Felelős:

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A 2017-2018.évi közfoglalkoztatási programok indítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jövő évi közfoglalkoztatási programok beindításának
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 857
Száma: 16.12.15/16/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:54
Típusa: Nyílt
Határozat #17;
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

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/16/0/A/KT

857

307/2016. Kth.
A 2017-2018. évi közfoglalkoztatási programok indítása
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a startmunka
programok kérelmeinek benyújtását és legfeljebb 939.649 Ft önerőt biztosít a 2017. márciustól
2018. február 28-ig tartó startmunka programok megvalósulásához. Kiskunhalas Város
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő
összegét a költségvetésében elkülöníti.
2.
A Képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások
megindítását.
3.

A Képviselő-testület támogatja az országos hajléktalan program benyújtását.

4.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti programok
megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerződéseket aláírja, tárgyalásokat,
folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerződéseket és egyéb jognyilatkozatokat megtegye és
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Ardai Tamás városfejlesztési ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----17
17.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Egyes közterületek elnevezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
Annyit mondana el, hogy ez egy technikai jellegű közterület elnevezés. Sem új utcák, utcanevek
bevezetése nem történik meg ezzel, sem meglévő utcanevek nem változnak, pusztán vannak
olyan helyrajzi számok az ingatlan-nyilvántartásban, ami a mostani címnyilvántartási rendszer
szerint még nem kerültek elnevezésre, s ezeket kell most pótolnia a képviselő-testületnek.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 858
Száma: 16.12.15/17/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:55
Típusa: Nyílt
Határozat #18;
Elfogadva
Egyszerű

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

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
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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
Távol

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

Száma: 2016.12.15/17/0/A/KT

858
308/2016. Kth.
Egyes közterületek elnevezése

Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőrösi út elnevezést adja
az 53. számú főút és a közvetlenül mellette található közterületeknek a város északi belterületi
határa és a Határ út közötti szakaszának, valamint a Határ út és a Jókai utca-Botond utca
csomópont közötti közterületeknek. Az 1831/2 ingatlan elnevezése Kőrösi útra változik, míg a
1831/1 ingatlan elnevezése Széchenyi utca marad.
2.
A Képviselő-testület az Olajbányász utca elnevezést adja egységesen a Kéve utca 6157
hrsz.-ú ingatlanától észak-keleti irányban a 6433/2 ingatlan telekhatáráig található közterületi
ingatlanoknak.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, mint címkezelésért felelős
Tóth Beatrix építéshatósági ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

43

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Ingatlan-egyesítés kezdeményezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Két önkormányzati ingatlanról van szó, amelyeket egyesítenének telekkönyvileg.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 859
Száma: 16.12.15/18/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 13:56
Típusa: Nyílt
Határozat #19;
Elfogadva
Egyszerű

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

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
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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
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
FIDESZ
SHT
SHT
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/18/0/A/KT

859
309/2016. Kth.
Ingatlan-egyesítés kezdeményezése

Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a
16/523/2016 számú változási vázrajz alapján a Kiskunhalas, belterület 3714 hrsz alatti és a
3714/A hrsz alatti ingatlan összevonásra, a 3714/A hrsz alatti önálló ingatlan megszüntetésre
kerüljön.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindítására és a
szükséges nyilatkozatok megtételére.

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
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az UKSC beruházás előkészítéséhez szükséges támogatás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
45

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
A bizottsági ülésen ennek a napirendi pontnak a tárgyalásakor vetődtek fel kérdések, amelyeket
most igyekszik a képviselő-testület elé tárni.
Felvetődött az, hogy milyen pénzügyi keret áll ennek a beruházásnak a megvalósítására
rendelkezésre. Az egész pályázati konstrukció arra épül, hogy a látvány csapatsportokról szóló
jogi szabályozás lehetőséget ad és meghatároz egy keretet többek között a Magyar Kézilabda
Szövetségnek (továbbiakban: MKSZ), hogy a számára rendelkezésre álló, TAO (ld. társasági
nyereségadó kedvezmény) forrásból származó keretösszeget pályázati úton ossza szét a
szárnyai alá tartozó sportegyesületek körében.
Sportegyesületek pályázhatnak ezekre a forrásokra. Emiatt készült az előterjesztés, hiszen a
KUKSC nyújtott be egy kérelmet az önkormányzatukhoz, hogy erre az MKSZ által kiírt forrásra
szeretnének pályázatot benyújtani egy sportcsarnok megvalósítása érdekében.
A kézilabda szövetségnek tudomásuk szerint nincs olyan belső szabályzata, ami meghatározná
azt, hogy egyes projekteket mekkora keretösszeggel támogat. Ha szakmailag megalapozott
program érkezik be hozzájuk, akkor ők ezt értékhatártól függetlenül támogathatják. Ilyen
formán forráskimerülésről sem tudnak beszélni, hiszen lényegesen magasabb a kézilabda
szövetség által szétosztható keret, mint amibe néhány ilyen sportcsarnok kerülne. Mint ahogy
mondta is, ha megfelelő szakmai alátámasztású pályázatot nyújt be a helyi kézilabda szövetség
és azt támogatásra méltónak ítéli a Magyar Kézilabda Szövetség, akkor biztosít erre forrást.
Ha megfelelő pályázat érkezik be, akkor van arra esély, hogy ezt a kézilabda szövetség
támogatja, ha nem érkezik be pályázat, akkor nyilvánvalóan nincs. Ezért fordult hozzájuk a
helyi egyesület, amiben az önkormányzat támogatását kérte, hiszen ennek a pályázatnak
előállításához ők nem rendelkeznek kapacitásokkal. Erre kívánnak ő a pályázati dokumentáció
összeállítására egy külső szakértőt. Az előterjesztés ennek a megbízásnak a fedezetére nyújtott
támogatásról szól.
Az is felvetődött még a bizottsági ülésen, hogy mekkora önerőt kell biztosítani ehhez a
beruházáshoz. Mivel még nincsenek konkrét tervek, még nincsen konkrétan meghatározott
helyszín, ezért a beruházási összeg sem ismert. Nyilván ennek a százalékában a biztosítandó
önerő sem ismert. A kézilabda szövetség által szétosztható forráson túl az önerő is biztosítható
a pályázó egyesületek által begyűjtendő TAO forrásokból. A helyi kézilabda egyesület is
gyűjthet TAO forrásokat az önerő biztosítására helyi vállalkozásoktól a szintén jogszabályban
rögzített menetrend szerint.
A mostani tudásuk szerint, ha az önkormányzat biztosít ehhez területet, akkor a terület értéke is
beleszámíthat a beruházás megvalósításához szükséges önerőbe.
Felvetődött még, hogy mennyire látható biztosítottnak ennek a beruházásnak a megvalósulása
esetén a fenntartása. A fenntartásra is van a kézilabda egyesületnek lehetősége, hogy
évről-évre TAO forrásokat vonjon be. Nemcsak a beruházás megvalósításához, hanem az
üzemeltetéshez is. Ezen túl, mivel az elképzelések szerint egy multifunkciós csarnok valósulna
meg, ennek a sportcélokon túl egyéb hasznosítási lehetőségei is vannak, amelyek nyilván
bevételt termelhetnek. Ha jól menedzseli a tulajdonos ezt a megvalósítandó sportcsarnokot,
akkor ennek lehetnek olyan bevételei, amelyek érzékelhetően mérséklik a befizetendő
fenntartási költséget. Körülbelül ezek a kérdések hangzottak el, ezekre igyekezett válaszolni.
Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni a kiegészítést, annyit fűzne még hozzá, ami szerinte nagyon fontos része. Ebből a
kiegészítésből kimaradt, de lehet, hogy csak azért, mert erre nem volt konkrét kérdés. Szerinte
ez is egy lényes elem, hogy a most felvezetett támogatási igény már elszámolható lesz
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önerőként. Tehát ezt tulajdonképpen nem elbukják, s nem egy olyan előkészítési költség, ami a
későbbiek során elúszik a semmibe, hanem ez a rész, amit most adnak támogatásként, az
önerőbe szintén beszámít. Azt gondolja, hogy ez is alátámasztja azt, hogy megléphető az, hogy
ennek a témának az előkészítése beindulhasson.
-----Kérdések----Váradi Krisztián képviselő:
Ő volt az, aki több kérdést tett fel ennek az előterjesztésnek a kapcsán. Köszöni Osztályvezető
úrnak, hogy ezen kérdésekre elég kimerítő választ adott. Egy dolog, ami nem egészen tiszta
számára. Az érthető ok, hogy kiírták a pályázatot és majd attól függ, hogy sikeres lesz-e a
pályázat, hogy mennyire lesz jó. Azért egy pályázat kiírásánál meg szokták nevezni, hogy mi a
maximum, mire lehet pályázni. Ez egy olyan pályázat, ahol bármire lehet pályázni? Ebbe
belefér egy sportcsarnok is? Számára tényleg csak az a furcsa, hogy az MKSZ rendelkezik-e
akkora teljes keretösszeggel –erre utalt a kérdése a bizottsági ülésen-, hogy ebbe akár
beleférhet az országban több sportcsarnok is? A pályázat megengedi azt, hogy sportcsarnokra?
Amit mondott ott is, az a pici fenntartása a dologgal kapcsolatban, hogy egy sportcsarnok
maguk között szólva is –nem tudja, nem szakértő- több százmilliós, akár milliárdos beruházás is
lehet. Valóban ekkora keretösszeget most a kézilabda szövetség ki fog szórni? Reálisan esély
van arra, hogy ezt a pályázatot elnyerhetik? Biztosat tudja, hogy nem lehet mondani, de reális
esély van-e erre. Azt mondta a bizottsági ülésen –ő volt, aki tartózkodott-, hogy átgondolja és a
válaszok függvényében dönt arról, hogy tudja-e támogatni. Hajlik afelé, hogy igen. Ha erre a
kérdésre Osztályvezető úr tudna egy megnyugtató választ adni, tényleg biztosak lehessenek
abban, hogy ez a 2 millió Ft olyan befektetés részükről, ami potenciálisan, nagyon komolyan
megtérülő beruházássá válik, akkor azt mondja, hogy legyen, menjen, csinálják. Kicsit aggódik,
hogy tényleg megalapozott és teljesen jól előkészített-e ez az előterjesztés. Ezek voltak a
fenntartásai a bizottsági ülésen.
Fülöp Róbert polgármester:
Ő azt tudja válaszolni, tudnak arról, hogy hasonló nagyságrendű döntéseket már hozott meg a
kézilabda szövetség. Ők ilyen döntést tudnak hozni. Hogy az ő esetükben tudnak-e és akarnak
is, ez egy másik kérdéskör.
Itt az a baj, hogy több paraméter mozgatja ezt a számot. Attól függően, hogy mekkora a
nézőszám, mert a nézőtér alapvetően befolyásolja azt, hogy egy-egy sportcsarnok mekkora
beruházásigénnyel bír. Ha ez a szám ezer, akkor van egyfajta beruházási költség. Ha ez a szám
ötezer, akkor egy másik beruházási költség. Ugyanaz a pályaméret, kézilabda méretű pályáról
beszélgetnek. Egészen más tud lenni. Hogy mekkora méretűt hagy jóvá a kézilabda szövetség,
az szerinte egy dolognak tekinthető, hogy mennyire indokolt az. Ők beadhatnak egy ötezres
csarnokra igényt, csak azt fogják mondani, hogy ötezren Kiskunhalason vélhetően soha nem
fogják megtölteni ezt a csarnokot, tehát értelmetlen lenne egy ilyen beruházást megvalósítani.
Ha ezer főre fognak beadni egy pályázatot, vagy ad be az egyesület, az vélhetően támogatható,
hiszen ekkora méretekben már létezett korábban is Kiskunhalason és abban bíznak, hogy a
jövőben is létezni fog. Nemcsak kézilabda, hanem akár más sportesemények. Azt gondolja,
nekik az a feladatuk, hogy megtalálják ilyen tekintetben az optimumot, beadják a pályázatot és
bízzanak abban, hogy támogathatónak fogják érezni a kézilabda egyesületnél is. Így látja a
kérdéskört.
Azt kérnék, hogy az egyesület vezetőjével kellene felvenni a kapcsolatot, ő tud ebben biztos,
hogy egzakt és pontos választ adni, magáról a pályázati kiírásról. Ők rajtuk keresztül
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kommunikálnak és onnan veszik azokat az információkat, amelyeknek birtokában vannak most.
Patocskai Tamás képviselő:
Rögtön véleményt is mond.
Aggályaikat megfogalmazták és meg is beszélték ezeket a kérdéseket a bizottsági ülésen.
Véleménye szerint egyértelmű lehet a kérdés. Szüksége van a városnak egy multifunkcionális,
ezerfős csarnokra, vagy nincs szüksége? Véleménye szerint igenis szükség van, szükség lehet.
Legyen is. Hogy ők most 2.100 ezer Ft-ot odaadnak előlegben és esetleg nem nyer a pályázat,
esetleg elbukják, ezt a kockázatot be kell vállalniuk abban a reményben, hogy tényleg épül egy
korszerű, multifunkcionális csarnok Kiskunhalason. Ha mindezt a sportcentrumban tudják
elhelyezni, annak a környékét is ezzel előbb-utóbb rendbe kell tenni. Ez egy komplex feladat
lehet. Biztos, hogy a város díszére válna, remélik, hogy válik is. Maximálisan támogatja ezt az
előterjesztést, legyen belőle valami. Ez egy lehetőség, ezzel élniük kell, mert nem lehet tudni,
mikor jön a következő lehetőség. Ebbe bátran bele kell vágniuk és igenis támogatja. Most
gyakorlatilag véleményt mondott, nem kérdezett.
Fülöp Róbert polgármester:
Egyetért Képviselő úrral, azt gondolja, ha ezt sikerül megvalósítani és valóban a
sportközpontban sikerül ezt megtenniük ezt a fejlesztést, akkor oda egy nagyon komoly
intézményt tudtak az évek során összerakni. Azt kéri a képviselőktől, hogy támogassák ezt az
előterjesztést. Merjenek ebben nagyot álmodni és remélik, hogy a kézilabda szövetség is
támogatja az álmaikat.
-----Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Annyival egészítené ki, hogy ugyanilyen konstrukció keretében Kiskőrösön valósul meg
sportcsarnoképítés. Ott nagyjából egy évvel járnak előttük. Annyit tud még hozzátenni, hogy ez
nem a klasszikus értelemben vett pályázat. A kézilabda szövetség az igényeket gyűjti be és azt
követően saját hatáskörben dönt arról, hogy az adott településen a megjelölt méretekkel és
funkciókkal támogat, vagy nem támogat.
Azt gondolja, hogy itt a klasszikus értelemben vett kiírást nem fogják sehol sem megtalálni.
Nem úgy van, mint a labdarúgó szövetségnél, hogy bizonyos pályatípusokra írnak ki pályázatot,
hanem infrastrukturális pályázatot jelentetnek meg. Ott lehet az önálló igények szerint beadni, s
ezt követően történik a bírálat.
Tudja, hogy nincs itt Vizkeleti képviselő úr, mert ő szereti, amikor a múltba visszamegy, most
csak a közelmúltba menne vissza, amikor Patocskai úr számon kérte rajtuk valamelyik
költségvetés tárgyalásakor a bátorságot. Úgy látja, látja, hogy ebbe az irányba elmozdultak.
Tapodi képviselő úr volt, aki néhány hónappal a választás után a terveket hiányolta. Mai napra
ennek kapcsán és szerinte ehhez a napirendhez illeszkedik, készült, 2014.októberében, amikor
az önkormányzati választásokra sor került, egyetlen konkrét terv várta itt őket, ez a Bajza utca
volt, amit meg is valósítottak azzal a kis kiegészítéssel, hogy az a terv főleg a közművekkel
kapcsolatban rengeteg hibát tartalmazott. Ellenben már nagyjából két évvel a választás után
eljutottak oda, hogy több, mint harminc darab pályázatot adtak be. Ezek összértéke meghaladja
a 3,8 milliárd Ft-ot. Nagyjából ugyanennyi, tehát harminc projekt előkészítése zajlik körülbelül
3 milliárd Ft értékben. Azt gondolja, hogy mindkét ellenzéki képviselő úr igényeit ki tudták
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alakítani, tehát megjött a bátorságuk is és egyre több terv készül. Azt gondolja, hogy egy
nagyon nagy lépés lehetne a városnak. Nem is biztos, hogy főleg a sport miatt, hanem a
multifunkciós rész miatt. Hiszen látják, hogy egyre több olyan rendezvény van a városban, ami
igényli azt, hogy legyen egy ilyen komoly multifunkciós, több borítással ellátott létesítményük.
Azt gondolja, hogy ez kiválóan illeszkedik majd a Bundzsák Dezső Sportközpontba, ahol szintén
egyre több típusú pálya épül.
Vincze Attila képviselő:
Pár gondolatot elmondott Alpolgármester úr. Bizottsági ülésen is elmondta, egyáltalán azon
meglepődött, hogy maradt szabad terület, ahol egyáltalán valamilyen pályázathoz tudnak
biztosítani területet. Ha ez most a Bundzsák Dezső Sportintézmény, az külön öröm számára, itt
egyetért Patocskai Tamás képviselőtársával, hogy előbb-utóbb úgyis kellene infrastruktúrát
fejleszteniük parkolóhelyek hiánya végett a sportintézmény területén. Így, ha ez elismerésként
felmerülhet egyáltalán, úgy ahogy a birkózóknál elmondta, a kézilabdásoknál, jó kétszázan
vannak, ahogy látta őket edzéseken, egyáltalán a szakági szövetségnél, vagy a MOB-nál (ld.
Magyar
Olimpiai
Bizottság)
felmerül,
hogy
ugyanilyen
utánpótlásbázis
infrastruktúrafejlesztését segíteni tudja ezzel, hogy egy multifunkciós csarnok épülhet
Kiskunhalason, úgy gondolja, hogy ez a 2,1 millió Ft befektetésnek teljesen rendjén van. Lehet,
hogy nem nyer a pályázat. Ha abból indulnak ki, hogy nem nyer, akkor soha nem lesz. Bátran
kéri mindenkitől, hogy igenis támogassák ezt a lehetőséget, s éljenek ezzel a lehetőséggel, hátha
serkenti további jó munkára a kézilabdásokat. Köszönik egyáltalán ezt a lehetőséget nekik,
hogy ez létrejöhetett.
Váradi Krisztián képviselő:
Úgy látja, hogy még mindig nem értik, neki mi a problémája. Sem Alpolgármester úr, sem
Vincze képviselő úr. Bizottsági ülésen is körülbelül háromszor elmondta, s itt is le szeretné
szögezni. Nem azzal van a gondja, hogy sportcsarnokot szeretnének. Ezzel semmi problémája
nincs, nagyon is támogatja. Amit ő nem ért és továbbra sem tiszta, hogy pontosan ez a 2,1 millió
Ft mire megy. Egyszer pályázatról beszélnek, egyszer igényfelmérésről. Vincze Attila képviselő
úr is most azt mondta, hogy erre a pályázatra kell ez a 2,1 millió Ft. Kiderült Alpolgármester úr
hozzászólásából, hogy nem pályázatról van szó, nem a klasszikus értelemben vett pályázatról,
ahol egy komplett pályázati csomag van kiírással, rettentő szigorú dokumentációval, hanem
egy igényfelmérés. Amit ő nem lát igazából, hogy pontosan mire kell 2,1 millió Ft. Továbbra is
azt mondja, hogy a célt teljes egészében támogatja. Nem igazán érzi idevalónak Alpolgármester
úr hozzászólását, hogy hány terv volt a közelmúltban és mernek-e nagyok lenni. Érti persze,
támogassák, fejlődjenek. Azt nem érti, hogy ez az egyesület pontosan mire kapja meg a 2,1
millió Ft-ot, mire fogja ezt felhasználni. Ha ez tényleg csak igényfelmérés, akkor nem hiszi,
hogy arról lenne szó, engedélyeztetési tervet kellene készíteni. Az egy külön történet, arra
természetesen tudja, hogy annak nagyon komoly anyagi vonzata van és azt is tudja, hogy az
több millió forintba kerülhet. Ha csak arról van szó, hogy az egyesületnek be kell nyújtania az
igényét, akkor arra miért kell? Nem kapott választ erre a kérdésére kedden és igazából nem
kapott választ ma sem.
Azt lássák tisztelt képviselőtársai, hogy pusztán önkormányzati képviselőként azért teszi fel
ezeket a kérdéseket, mert ők a város költségvetéséért is együttesen, közösen felelősek. Azt
gondolja, hogy ellenzéki képviselőként azt a kérdést felteheti, hogy pontosan 2,1 millió Ft-ot
mire adnak ki. Amikor néha néhány százezer forintos igényt interpellációban benyújtanak, a
rendszeres elutasító válasz az, hogy nincsen rá fedezet a költségvetésben. Most 2,1 millió Ft-ra
van. Ennek örülnek, nagyon örülnek, s ez jó dolog, de akkor szeretnék látni, hogy ez olyan
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helyre megy, amely biztosan megalapozott.
Meg fogja szavazni az előterjesztést, nem arról van szó, hogy nem, mert a végén még rásütik,
hogy a sport ellen van. Holott próbálta elmagyarázni kedden legalább húsz percen keresztül, s
most is, hogy nem erről van szó, hanem kiforgatják a szavait.
Neki ezzel van gondja, de akkor húzzák ki a méregfogát a dolognak azzal, hogy megszavazza,
elfogadja, támogatja, de mindenképpen a lezárulta után kéri, hogy beszámoló szinten kapják
meg ők képviselők azt, hogy pontosan a 2,1 millió Ft-ot az egyesület mire költötte el. Kivel
készíttették, mit készíttettek, mire ment ez a pénz. Csak ezt szeretné látni. Közpénzről van szó.
2,1 millió Ft közpénzről döntenek, ő csak az átláthatóságot és a megalapozottságot kéri
számon, semmi többet. A célt, ismét szeretné leszögezni, teljes mellszélességgel támogatja. Ha
ez a város gyarapodhat egy ezer fő befogadására alkalmas sportcsarnokkal, akkor azt
gondolja, hogy nincs ebben a teremben, de ebben a városban sem olyan ember, aki ennek ne
tudna örülni. Ebben szerinte mindannyian egyetértenek.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyiban reagálna Képviselő úr hozzászólására, attól függetlenül, hogy az hangzott el, nem
egy klasszikus pályázatról van szó, ettől függetlenül igenis egy komoly előkészítő munka van
mögötte, amire adnák most a kellő önerőt az egyesület számára, hogy az alátámasztó
dokumentumokat legyártsák, megcsinálják. A kézilabda szövetséghez benyújtott pályázat, oda
be kell nyújtaniuk a pályázatot tavasszal, ráadásul azt úgy kell megtenniük, hogy nem is nagyon
lehet benne hiánypótlás. Ez azért van így, mert ha ennek a TAO időszaknak a végét tekintik, ami
rövidesen itt van, akkor az újraszabályozása miatt lehet, hogy a lehetőségek bezárulnak ebben
a tekintetben.
Az egyesületben nincs arra szakember, aki ezeket a kérdéseket úgy tudná kellő szakmaisággal
előkészíteni a kézilabda szövetségnek, hogy ezek benyújtása esetén akár hiánypótlás nélkül
átmenjenek, támogathatóak legyenek és rendben legyenek. Azért kérték ezt a támogatást, hogy
erre megfelelő szakembert fel tudjanak kérni, meg tudjanak bízni. Ők fogják előkészíteni
gyakorlatilag a KUKSC-nek azt a pályázatát, ami a jövő évi TAO-ról szól. Ebben egyébként
benne lesz a működése is, a normális, éves működése az egyesületnek és benne lesz ez a
fejlesztési vonal, amit szeretnének megvalósítani gyakorlatilag közösen az egyesülettel. Ennek
a kettőnek az előkészítésére szeretnék a szakmai csapatot megbízni. Ha jól emlékszik, április
végén kell benyújtani a kézilabda szövetséghez a következő ciklusnak, a 2017-2018. évnek a
TAO igényeit. Ott döntenek rögtön utána arról, hogy a benyújtatott igényeket elfogadja és
támogatja-e a kézilabda szövetség. Ha ott ezek nem egyből valósulnak meg, akkor el tud
húzódni a döntés a hiánypótlások miatt akár úgy, hogy 2017-ben akár nem is születik döntés
róla és félő, hogy 2018-ban akár másképpen alakulnak a TAO fejlesztések és beruházások.
Az egyesület azt szeretné, hogy olyan pályázatot tudjanak benyújtani a kézilabda szövetséghez,
ami kellő megalapozottságú és amely kell szakmaiságú olyan tekintetben, hogy ez akár
csarnokot érjen. Ezt ők nem tudják, mert az egyesület nem erre van felkészítve alapvetően, hogy
ők ezt saját kútfőből megcsinálják. Ehhez kérik a támogatást. Ez a támogatás nyertesség esetén,
ezt próbálta elmondani az elején, hogy ez az önerőbe be fog számítani. Erre nem kidobott
pénzként kell tekinteniük, hanem ez a fejlesztés része. Az első lépcsőfoka, ha úgy tetszik. Ha ezt
nem teszik mellé, s efelől kétségeik vannak, akkor kétségeik vannak afelől is, hogy ezt akarják-e
és meg tudják-e csinálni. Tart tőle, ha nem ezt tudják megcsinálni, akkor nem megy.
Egyébként azzal teljesen egyetért, hogy itt közpénzekről van szó. A kézilabda szövetségnek
minden támogatásról, nemcsak nekik, minden egyesületnek, amikor pénzt adnak bármelyik civil
csapatnak, akkor nekik beszámolót kell arról benyújtaniuk a képviselő-testület fel, hogy ezt a
pénzt mire fordították. Ha a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-nek adnak pénzt és szüretet
szerveznek, vagy az alapítványnak adnak pénzt és szüretet szerveznek, akkor kiket rendeltek
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meg, kik léptek fel, kiktől bérelték a színpadot, ezeknek tiszta, átlátható adatoknak kell, hogy
legyenek. Ezek ugyanilyen adatok lesznek egyébként. Szerinte a TAO forrás is teljes mértékben
közpénzfelhasználás, ilyen tekintetben ennek is teljes mértékben átláthatónak és áttekinthetőnek
kell, hogy legyen. Azt gondolja, hogy ebben a tekintetben nem szabad, hogy bármelyikükben
kérdés legyen, vagy kétely legyen a tekintetben, hogy ezekre a támogatásokra nekik vissza kell
tudniuk tekinteni bármikor és bármelyi képviselőnek. Szerinte ez tiszta kell, hogy legyen ilyen
tekintetben. Biztatja Képviselő urat a mellett, hogy nyugodt lelkiismerettel döntsenek amellett,
hogy támogassák ezt a mostani előterjesztést. Készüljön majd beszámoló arról, hogy ezt a
kézilabda klub mire és hogyan költötte el, lássák, hogy működik-e a történet. Nagyon bízik
benne, hogy félévkor már nem ezen fognak vitázni, hanem azon, hogy jó-e a hely, s milyen
fejlesztéseket hajtsanak végre, mert a kézilabda szövetség kéri tőlük, hogy az úthálózatot
bővítsék ki olyanra, hogy oda ezer ember oda tudjon érkezni autóval. Lehet, hogy erre most
alkalmatlan egyébként a terület. Ez csak az ő víziója.
Farkas Dániel alpolgármester:
Úgy látja, sikerül megérteni, hogy ez nem a klasszikus értelemben vett pályázat, de pályázat.
Nem lehet egy európai uniós, vagy más projekthez hasonlítani. Ez a kézilabda szövetség a saját
pályázati, vagy hívhatják támogatás igénylési rendszerének. Az arra való jogot, hogy
különböző fejlesztéseknél arra felhívja a figyelmet, hogy milyen utat jártak be. Mint a
különböző pályázatok előkészítésével megbízott alpolgármester, fenntartaná magának, mint
ahogy Képviselő úr is fenntartja magát azt a kényelmes ellenzéki pozíciót, hogy minden egyes
fejlesztésről szóló döntés előtt szürkére festi az eget, aztán ha éppen úgy alakul, akkor elmegy
szalagot vágni. Azt gondolja, hogy sokkal kényelmesebb és kevésbé felelősségteljes pozíció,
mert lehet össze-vissza ugrálni. Az igazi felelősség alapvetően náluk van és el is fogják ezt
mondani, ő legalábbis biztosan.
Arra még fel szeretné hívni a figyelmet, és itt is egy kicsit vissza kell utalnia, hogy eddig, amikor
lehetőség volt, megpróbáltak külsősöket kizárni a projektek előkészítéséből. A korábbi években
elég nagy hagyománya volt annak, hogy mindenféle nagyvárosból idejött öltönyös urak
csinálták a projekteket, amiben a tényleges munkát egyébként a kollégák végezték és aztán a
nagy pénzt felvették. Szerinte láthatják, hogy mi lett ezeknek az eredménye. Ő a kezdetektől arra
törekedett, hogy a városháza amúgy szakmailag rátermett kollégái végezzék ezeket és nagyon
ritkán fordul az elő, ebben az esetben viszont elő kell, hogy forduljon, hiszen egy nagyon
speciális beruházásról van szó, ahol szükség van külső segítségre. Ebben a városban nemhogy
az elmúlt években, de az elmúlt évtizedekben sem épült egy-két kivételt leszámítva sportcsarnok.
Dr. Skribanek Zoltán képviselő:
Bízik benne, hogy Polgármester úrnak és Alpolgármester úrnak a tájékoztatója nyomán Váradi
Krisztián képviselő úr is úgy ítéli meg, hogy ez egy kielégítő és megnyugtató válasz volt az
aggályokra. A határozati javaslatban is pályázatról beszél a szöveg. Ilyen kedvező feltételekkel
vélhetően nemcsak Halas fog az országban pályázni, hiszen ahogy említette egy milliárdos
nagyságrendű beruházás lenne a városban. Itt azért egy 2 millió Ft körüli előkészítő munka
véleménye szerint nem irreális annak függvényében, hogy itt egy igen nagyértékű beruházásra
kerül sor, amennyiben minden úgy alakul, ahogy tervezik. Arról nem beszélve, hogy a kézilabda
sportnak itt Halason különösen komoly hagyományai vannak. Úgy gondolja, hogy a kézilabda
társadalom itt Halason megérdemelné azt, hogy egy ilyen korszerű, igényes stadionba
költözhetne. Korábban utánpótlás ifjúsági kategóriában országos bajnokok voltak, de a felnőtt
csapatuk is az NB I-es bajnokság élmezőnyébe játszott. Már egy elég nagy várakozás van jó
néhány év óta a kézilabdát szerető halasi polgárok körében. Ha megvalósul ez a csarnok, akkor
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nemcsak a kézilabdások, hanem más sportágak képviselői is ebben otthonra találnak. Úgy
gondolja, hogy ezt mindenkinek célszerű volna támogatni.
Patocskai Tamás képviselő:
Gyakorlatilag úgy lehet ezt értelmezni, hogy maradványpénz. Ez az élet több területén és több
kiírásnál, európai forrásoknál is tapasztalhatják, hogy az utolsó pillanatban ezt még valahogy
fel kell használni. Vélelmezi, hogy ez a szándék is benne van. Mivel speciális, tehát nem
sabloncsarnokokat kell építeni, hanem speciális csarnokokra kell pályázni, így itt is nagy
valószínűséggel szerinte már szóban eldőlt, hogy mi van, mennyit költhetnek és körülbelül ki
adja be a pályázatot, mert nyerni fog. Viszont a formai követelményeknek meg kell felelni.
Szerinte ez erről szól, hogy indítsák el, mert mire márciusban kiírják a tényszerű pályázatot,
akkorra szerinte már meg fog születni a döntés. „Add be rendesen a pályázatodat, mert nyerni
fogsz!” Vélelmezi, hogy ez így van, mert látja az élet egyéb területén is, mert van ilyen, amikor
tényleg fel kell használni a forrásokat, mert különben elvész, eltűnik, visszakerül a
költségvetésbe. Nemcsak a kézilabdasportban, hanem labdarúgásban is és egyéb
látványsportokban is vannak ilyen maradványpénzek, amelyeket ki kell osztani. Véleménye
szerint elég nagy eséllyel ez az ezres sportcsarnok meg fog valósulni Kiskunhalason. Nagyon
bízik benne. Hacsak ennek a vélelmezésnek, amit most hozzátett, csak kicsi alapja is van, akkor
biztos így lesz.
Attila bólogatott, mert ezzel ő sokkal többet foglalkozik. Szerinte a sportkör elnöke nem jött
volna ide. Ő elég bennfentes, ismeri nagyon jól. Nem kért volna alaptalanul, vagy csak a
nagyvilágba az önkormányzattól, ha őt sem biztatják a kézilabda szövetség központjától.
Meggyőződése. Ilyen alapon bátran megszavazhatják. Mindenki támogatja, nagy szükség van
rá, egyszer már elmondta. Ha ezeket a gondolatokat is beveszik, akkor láthatják azért, hogy
nem olyan kidobott és elveszett pénz ez. Ahogy Polgármester úr is mondta, el kell számolni
részletesen. Látható lesz, nyugodt lehet Halas város közvéleménye is, hogy ez nem kidobott
pénz várhatóan.
Váradi Krisztián képviselő:
Alpolgármester úr felvetésére úgy érzi, hogy reagálnia kell. Az a szalagátvágós példa nem volt
túl szép. Ezt egész őszintén kell mondania. Szerinte ők sem tették meg azt a ciklus elején, hogy
nekik támadtak csak azzal, hogy az előző ciklusban elkezdett, végigvitt és befejezett projekteket
az első két hónap után ünnepélyes keretek között Alpolgármester úr és Polgármester úr vágta
át. Azt gondolja, hogy ez nagyon nem volt szép a részéről. Akkor ők is támadhattak volna, hogy
ahhoz nekik semmi közük, miért mentek oda szalagot vágni.
Másrészről nem az eget festi szürkére Alpolgármester úr, csupán az előterjesztést nem tartotta
elég jónak. Ismét szeretné leszögezni, hogy nem a céllal van a probléma. Azt gondolja, hogy
ellenzéki képviselő az adott előterjesztés kapcsán, amiben 2,1 millió Ft odaítéléséről döntenek,
ha kérdést tesz fel, szerinte az a korrekt, ha arra kap megfelelő, megnyugtató választ.
Alpolgármester úr is látja, hogy még kedden azt mondta, hogy tartózkodik, megindokolva, hogy
azért tartózkodik, mert nem áll rendelkezésére elegendő információ. Azt gondolja, hogy már a
mai ülésen kétszer is említette, hogy ennyi információ birtokában meg fogja szavazni az
előterjesztést. Még sem azt sem mondhatja, hogy csak az eget festegeti szürkére és csak a
vészharangot kongatja. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy kérdéseik voltak, ezekre
szerettek volna megfelelő válaszokat kapni.
Bízik benne, ha megvalósul ez a beruházás, higgye el, drukkolni fog neki, azért megnyitóra
ugye elmehet majd? Legfeljebb a szalaghoz nem engedik oda. Azt gondolja, hogy valahogy ki
fogja bírni ezt a megrázkódtatást és lelki traumát, hogy nem vághatnak együtt szalagot.
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Fülöp Róbert polgármester:
Biztos benne, ha megvalósul, akkor minden képviselőt meghívnak, s ott lehet. Ő nincs ellene
annak sem, hogy mindannyian vágjanak a szalagból.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Szerinte a konklúzió az, hogy a képviselő-testület
minden tagja támogatja ezt az irányt és a lehetőséget. Bízik benne, hogy ezt a szavazatukkal is
meg tudják erősíteni.
Szavazás eredménye
#: 860
Száma: 16.12.15/19/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:30
Típusa: Nyílt
Határozat #20;
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

860

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

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
FIDESZ
SHT

Száma: 2016.12.15/19/0/A/KT
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310/2016. Kth.
Az UKSC beruházás előkészítéséhez szükséges támogatás
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.100.000.- Ft támogatást
nyújt a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club számára sportlétesítmény
megvalósítását célzó pályázat benyújtásának előkészítése céljából.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás
megkötésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint hogy a támogatás fedezetét a
költségvetésben biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club,6414 Pirtó, Dózsa György út 25.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A 265/2016. Kth. módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez az előterjesztés osztós lévén nem járt a bizottságok előtt.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
A testület döntött arról korábban, hogy egy hármas konzorciumban kíván pályázatot benyújtani
külterületi utak javítására és ez ehhez felhasználható gépek beszerzésére Harkakötönnyel és
Pirtó településsel közösen. Utána a pályázat kiírójával egyeztetve pontosították a pályázat
feltételeket és lehetőségeket. Egyeztettek a mási két önkormányzattal és ennek nyomán született
ez a határozati javaslat, ami az eredeti határozat módosításáról szól. Ennek a lényegi eleme az,
hogy Pirtó település mégiscsak önállóan ad be pályázatot, mert a konzorciumi feltételek szerint,
54

ahogy őket a pályázat kiírója tájékoztatta, ahány konzorciumi tag van, minden településen
szükséges útépítési beruházást is megvalósítani, s Pirtó településnek igazából csak a gépek
beszerzésére van szüksége, útépítésre most nem kíván költeni. Ezért született az a közös
elhatározás, hogy csak Harkakötönnyel közösen nyújtanak be pályázatot, Pirtó pedig külön
csak a gépekre. Ezért volt szükséges a határozat módosítása.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Még annyiban egészítené ki, hogy az előző testületi döntés óta elkezdődött a pályázat
összeállítása és folyamatosan teszik fel a kérdéseket a pályázatkezelőnek. Az onnan kapott
információk arra vonatkoztak, hogy mindkét célterületen érintve kell, hogy legyen minden
konzorciumi tag, tehát emiatt nem is lehet Pirtó tagja a konzorciumban. Továbbra is azt
gondolja, hogy előremutató a térség szempontjából, ha másik településsel közösen adják be.
Még egy gondolattal visszautalna. Képviselő úr nem emlékszik jól, szóvá tették azt, hogy ők
átvágják az előző ciklus megkezdett projektjeinek a szalagjait. Itt tették szóvá egyszer napirend
előtt, szóvá tették a facebook-on az egykori képviselőjelöltjei, illetve a kitartott médiájukban is
téma volt ez a dolog. Ennyi pontosítás azért ráfér. Ez Képviselő úrtól nem volt sportszerű, hogy
erre nem emlékezett. Emlékszik, hogy egyszer így kezdték napirend előtt, hogy erre felhívták a
figyelmüket.
Képviselőtársa volt.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nincs. Azt gondolja, hogy a kérdés egyértelmű, így a vitát lezárja és a
határozat módosításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.

Szavazás eredménye
#: 861
Száma: 16.12.15/20/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:34
Típusa: Nyílt
Határozat #21;
Elfogadva
Minősített
Tárgya: y

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
14
0
0
14
0

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
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Távol
Összesen
Megjegyzés:

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
Vincze Attila
Vízkeleti Szabolcs
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6.67
100.00

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

1
15

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

Száma: 2016.12.15/20/0/A/KT

311/2016. Kth.
A 265/2016. Kth. módosítása
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívás szerint, Kiskunhalas 0824 és 0813/5 helyrajzi számú külterületi út
felújítására „Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök
beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” címmel, legfeljebb 120 millió forint
tervezett támogatási összegig.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Harkakötöny Község
Önkormányzatával való Konzorcium megalakítására és a támogatási kérelem benyújtására, a
szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére.
3.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrészt az eszközök költségét
tekintve egyenlő részarányban biztosít, míg a külterületi utak felújításához szükséges önrészt az
érintett Kiskunhalas és Harkakötöny települések Képviselő-testületei a felújításra kerülő utak
arányában biztosítják a 2017. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:"A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című
pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Az előterjesztés akkor készült, amikor már a bizottsági ülések lementek. Ezt az előterjesztést
sem tárgyalták meg a bizottságok. Ez annak is köszönhető, hogy a pályázat kiírása is utána
került hozzájuk, tehát utána írták ki már a pályázatot. Ezzel együtt elkészült az előterjesztés.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
Az előterjesztés szöveges indoklásából derül ki, hogy önkormányzatuk a pályázati kiírás
lehetőségein belül a külterületi jelzőrendszer fejlesztését tervezi az egyik lábában a
pályázatnak. Itt egy olyan társadalmi együttműködés erősítés is szerepel benne, ami a pályázati
kiírás szempontrendszerei között szerepel. Ennek a komplexebb pályázatnak 5 %-os önrész
biztosítása szükséges a képviselő-testület részéről. Ez ennek a pályázatnak az esetében
legfeljebb 500 ezer Ft.
A másik pályázati láb ennél egy kicsit egyszerűbb. Ott szintén a külterületi jelzőrendszer
fejlesztését, ahhoz szükséges eszközök beszerzését tűzték ki célul. Az a pályázati láb 100 %-os
támogatatási intenzitású, tehát ahhoz önerőt nem kell biztosítani.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Annyiban egészítené ki, hogy tavaly is beadták ezt a pályázatot. Akkor nem teljesen ez volt az
eljárás. Annyit kell tudni, hogy összesen több, mint 15 millió Ft-ra pályázathatnak, a teljes
keret alig haladja meg a 100 millió Ft-ot. Várható, hogy elég sok önkormányzat benyújtja.
Ennél vélelmezi azt, hogy visszacsorgó forrás lehet itt évvégén, de addig fogják beadni ezt a
pályázatot, amíg egyszer nem nyernek. Egyszer csak eljön az ideje, hogy nyerjenek. Tavaly arra
hivatkoztak, hogy nagy volt a támogatási igénylés. Éppen ezért jó, hogy mindig vannak kész
tervek, mert ilyenkor -erre utalt Patocskai képviselő úr- elő lehet venni és gyorsan be lehet
adni. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa most is és addig támogassa ezt a javaslatukat
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itt év végén, amíg nem nyerik el egyszer ezt a forrást.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát a pályázat benyújtásáról.
Szavazás eredménye
#: 862
Száma: 16.12.15/21/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:37
Típusa: Nyílt
Határozat #22;
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
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs

862

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

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

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

Száma: 2016.12.15/21/0/A/KT
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312/2016. Kth.
"A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című pályázat
benyújtása
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési stratégia
feladatrendszerének támogatása" című fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának
elnyerésére. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a pályázati
részvételhez szükséges pályázati díj megfizetéséhez szükséges kétszer 20.000,- Ft összeget és
megbízza Kiskunhalas Város Polgármesterét a pályázat előkészítésével, együttműködési
megállapodások aláírására kiskunhalasi oktatási intézményekkel, a pályázat benyújtásával,
lebonyolításával, és az ehhez szükséges minden nyilatkozat, dokumentum aláírásával.
2.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt
maximum 500.000 Ft összegben biztosítja, melyet a soron következő előirányzat-módosításkor
a költségvetésébe beépít.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Így a pályázatot benyújtják és remélik, hogy a mostani alkalommal meg is sikerül nyerniük.
-----Napirendi pont----22
22.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Értéktár Bizottság működéséről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 863
Száma: 16.12.15/22/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:38
Típusa: Nyílt
Határozat #23;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Laskovicsné Terzics Edit
Patocskai Tamás
Dr. Skribanek Zoltán
Váradi Krisztián
Vincze Attila
Farkas Dániel
Kuris István László
Tapodi Attila
Vízkeleti Szabolcs
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Voks:
11
0
0
11
0
4
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
73.33 11
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
73.33 11
0.00
0
26.67
4
100.00 15

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

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

Száma: 2016.12.15/22/0/A/KT

313/2016. Kth.
Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről
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Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár
Bizottság működéséről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Juhász Gábor közművelődési referens
Szakál Aurél Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság elnöke, Köztársaság u. 2.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás elfogadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozatok mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 864
Száma: 16.12.15/23/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:40
Típusa: Nyílt
Határozat #24;
Elfogadva
Minősített
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
4
15

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
73.33 11
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
100.00
73.33 11
0.00
0
26.67
4
100.00 15

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

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

Száma: 2016.12.15/23/0/A/KT

314/2016. Kth.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás elfogadása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társult Önkormányzata –
Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 1.számú
melléklete szerinti tartalommal, valamint a 4.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást az előterjesztés 2.számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Bedő Tamás Társulási Tanács elnöke, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, 6640, Csongrád, Kossuth tér 7.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék
vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről döntés
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Bizottsági határozat mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt egy nagy KEHOP-os pályázatra menne rá a teljes rendszer, tehát 82 önkormányzattal
közösen pályáznának. Ha minden igaz, akkor 2,4 milliárd Ft elnyerésére van esélye a
társulásnak, hogy fejlesszék a hulladékos rendszerüket. Erről a pályázatról szól a mostani
előterjesztés.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 865
Száma: 16.12.15/24/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:42
Típusa: Nyílt
Határozat #25;
Elfogadva
Egyszerű

Eredménye

Voks:

Szav%

Össz% Képviselő
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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

865

14
0
0
14
0
1
15

100.00
0.00
0.00
100.00

93.33
0.00
0.00
93.33
0.00
6.67
100.00

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

14
0
0
14
0
1
15

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

Száma: 2016.12.15/24/0/A/KT

315/2016. Kth.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és
az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című
pályázati projektben való részvételről döntés
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társult Önkormányzata –
Képviselő-testülete
támogatja a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás
alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben
való részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott konzorcium útján. A pályázati felhívás
keretében megvalósítani tervezett projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.”
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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
Bedő Tamás Társulási Tanács elnöke, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, 6640, Csongrád, Kossuth tér 7.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
-----Napirendi pont----25

25.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Csatlakozás " Magyarország legszebb konyhakertje" programhoz
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Olyan előterjesztéshez értek, ami szintén utólagosan került fel a napirendek közé, így ez nem
járt bizottsági felülvizsgálaton.
Baics Tamás környezetvédelmi referens:
Az előző évekhez hasonlóan a jövő évben is meg lesz hirdetve a program. A főszervező Karcag
Város Önkormányzata, illetve alpolgármester asszonya kereste meg őket, hogy örömmel venné,
ha a jövő évben is tudnának csatlakozni a programhoz. Maga az előterjesztés erről szól.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát, csatlakoznak-e a programhoz.
Szavazás eredménye
#: 866
Száma: 16.12.15/25/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:43
Típusa: Nyílt
Határozat #26;
Elfogadva
Minősített
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Tárgya: n

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

Aradszky Lászlóné
Dr. Bognárné Nagy Éva
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
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

866

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

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

Száma: 2016.12.15/25/0/A/KT

316/2016. Kth.
Csatlakozás „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz
Határozat
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 2017. évi
„Magyarország legszebb konyhakertje” országos programhoz.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a szándéknyilatkozat,
valamint a csatlakozási szerződés aláírására, illetve a győztesek díjazására 50.000 Ft-ot
biztosít a 2017. évi költségvetésből.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző, általa:
Kószó József elnök, Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Beszámoló a hulladékgazdálkodási 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.
Szavazás eredménye
#: 867
Száma: 16.12.15/26/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:44
Típusa: Nyílt
Határozat #27;
Elfogadva
Egyszerű

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

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

Igen
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FIDESZ

Dr. Bognárné Nagy Éva
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
Farkas Dániel
Vízkeleti Szabolcs

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

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

Száma: 2016.12.15/26/0/A/KT

867

317/2016. Kth.
Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéről szóló
2016. évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Agatics Roland ügyvezető, FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----27
27.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:
végrehajtásáról

Beszámoló

a

lejárt

határidejű
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képviselő-testületi

határozatok

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 868
Száma: 16.12.15/27/0/A/KT
Ideje: 2016 december 15 14:45
Típusa: Nyílt
Határozat #28;
Elfogadva
Minősített

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

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

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

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

Száma: 2016.12.15/27/0/A/KT

868

318/2016. Kth.
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló december havi beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

-----Napirendi pont----28
28.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy az uszoda felújításának helyzetére kapott választ
elfogadja-e.
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja.
Fülöp Róbert polgármester:
Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a 2016-os falinaptárak kimaradt példányainak sorsára
kapott választ elfogadja-e.
Tapodi Attila képviselő:
A választ elfogadja.
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Fülöp Róbert polgármester:
Nem érkezett a mai alkalommal képviselői interpelláció, így tehát a mai nyílt testületi ülésük
végére értek. Szeretné megköszönni mindenkinek a mai nagyon hatékony munkát, hiszen
szerinte szinte rekordidő alatt végeztek ezzel a 26-27 napirendi ponttal. Köszöni minden
képviselőnek a mai munkáját. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván
mindannyiuknak, illetve minden kedves nézőnek.

K.m.f.

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

(: Komlósné dr. Fekete Anikó :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Laskovicsné Terzics Edit:)

(:Tapodi Attila:)

71

