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JEGYZŐKÖNYV
1.Fülöp Róbert
2.Aradszky Lászlóné
3.
4. Farkas Dániel
5.Gyöngyi László
6. Hevesiné Vincze Éva
7. Hunyadi Péter
8.Kuris István László
9. Laskovicsné Terzics Edit
10.
11. Dr. Skribanek Zoltán
12. Tapodi Attila
13.
14.Vincze Attila
15.
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(11 fő 73,33 %)
Távolmaradását bejelentette:
1. Dr. Bognárné Nagy Éva
2. Patocskai Tamás
3. Váradi Krisztián
4.Vizkeleti Szabolcs
(4 fő 26,66 %)
Szűcs Csaba
Komlósné dr. Fekete Anikó
Kollárné dr. Lengyel Linda

alpolgármester
jegyző
aljegyző
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Tóth Péter

városfejlesztési, üzemeltetési és
főépítészi osztályvezető
pénzügyi
és
gazdálkodási
osztályvezető
környezetvédelmi referens
közútkezelő

Csendes Ildikó
Baics Tamás
Meggyesi József
Fülöp Róbert polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 11
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kuris István László és Tapodi Attila képviselőket.
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.
Mivel rendkívüli ülésről van szó, így napirend előtti témákra nincs lehetőség.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.

-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Szavazás eredménye
#: 1156
Száma: 17.08.16/0/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:14
Típusa: Nyílt
Határozat #1; Elfogadva
Egyszerű

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
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Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs
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Száma: 2017.08.16/0/0/A/KT

1156
NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal kötendő Ivóvízellátó
vízközmű vagyonátadási megállapodás

Fülöp Róbert
polgármester

2. Egészségügyi alapellátás biztosításának lehetőségei

Fülöp Róbert
polgármester

3. Kiskunhalas, Kőrösi út 2. szám alatti ingatlan adásvétele

Fülöp Róbert
polgármester

4. Felhatalmazás támogató döntésben részesült GINOP-7.1.3-15
pályázat kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat
megvalósítására

Fülöp Róbert
polgármester

5. Felhatalmazás támogató döntésben részesült TOP-7.1.1-16 pályázat Fülöp Róbert
kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat
polgármester
megvalósítására
6. Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázat kapcsán
Támogatói Okiratban szereplő beruházás megvalósítására

Fülöp Róbert
polgármester

7. 1048 hrsz alatti ingatlanrész megvásárlása

Fülöp Róbert
polgármester

8. Felhatalmazás utak tervezésére vonatkozó eljárás megindítására

Fülöp Róbert
polgármester
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9. Megbízás társasházi tulajdon bejegyeztetésére

Fülöp Róbert
polgármester

10. Felhatalmazás pályázat benyújtására „Tanyák háztartási léptékű
Fülöp Róbert
villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése”polgármester
érdekében
11. Sóstó vízpótló kutak üzemeltetésének időszakos visszaállítása

Fülöp Róbert
polgármester

12. Kiskunhalason a Fecske és a Csiga utca forgalmi rendjének
átalakítása

Fülöp Róbert
polgármester

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal kötendő Ivóvízellátó vízközmű
vagyonátadási megállapodás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Ez már egy tavaly is a testület elé vitt előterjesztés. A szövegezése ugyanaz maradt. Amikor a
Bevándorlási és tavaly még Állampolgársági Hivatal idekerült Kiskunhalasra, akkor a
víziközművel egy 140 méteres gerincvezeték beruházást hajtottak végre, melyet bevett szokás
szerint a helyi önkormányzatoknak át szokta adni. Ez fog történni most is, tehát Kiskunhalas
Város Önkormányzata át fogja ezt a beruházást venni.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt elvileg nem is nagyon tudnak mit kezdeni, mert maga az ivóvízhálózat a város többi részén is
önkormányzati tulajdonban és kezelésben van.
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:
Igen.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
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Szavazás eredménye
#: 1157
Száma: 17.08.16/1/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:16
Típusa: Nyílt
Határozat #2; Elfogadva
Minősített

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

1157

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
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
SHT

Száma: 2017.08.16/1/0/A/KT

230/2017. Kth.
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal kötendő Ivóvízellátó vízközmű vagyonátadási
megállapodás
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben szereplő
megállapodás tervezet alapján jóváhagyja a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal
kötendő Ivóvízellátó vízközmű vagyonátadási megállapodást.
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2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a határozat 1. pontja alapján Kiskunhalas Város
Önkormányzata tulajdonába kerülő víziközmű vagyon üzemeltetésre átadásra kerüljön a
Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. részére a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató
Kft.-vel kötött Víziközmű bérleti – üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel, illetve
annak 2. számú – Műszaki tartalom részletezése – melléklet módosításával.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, az
átadás-átvételhez szükséges szerződések, valamint a kapcsolódó dokumentumok
aláírására, nyilatkozatok megtételére.
4. A Képviselő-testület a 74/2016. Kth. számú határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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----2
2.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Egészségügyi alapellátás biztosításának lehetőségei
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt alapvetően arról van szó, hogy a Vezendi doktor úr átadta a praxisát és a zsanai praxisrészt
illetően zökkenőmentesen sikerült, viszont a kiskunhalasi betegek korábbi jogszabályok által
létrehozható praxisban voltak, azonban a mostani jogszabályok már nem engedték meg, hogy
az újonnan érkező doktor teljesen és mindenféle gondok nélkül átvegye. Mindenképpen olyan
megoldásokat kell keresniük és találniuk, ami feloldja azt, hogy ne a többi praxis vegye át a
kiskunhalasi meglévő praxisokat, hanem a korábban működő állapotot valahogy le tudják
képezni a mostani jogszabályi háttér mellett. Nagyjából így tudja ezt összefoglalni. Körülbelül
ez a lényege az előterjesztésnek.
-----Kérdések---------Hozzászólások-----
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Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1158
Száma: 17.08.16/2/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:18
Típusa: Nyílt
Határozat #3; Elfogadva
Minősített

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

1158

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
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
SHT

Száma: 2017.08.16/2/0/A/KT

231/2017. Kth.
Egészségügyi alapellátás biztosításának lehetőségei
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Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy vizsgálja meg dr. Vezendi Béla által területi ellátási kötelezettség nélkül ellátott
betegek jövőbeni zökkenőmentes egészségügyi alapellátása biztosításának lehetőségeit.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalas, Kőrösi út 2. szám alatti ingatlan adásvétele
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyit tudna hozzáfűzni, hogy ezt az ingatlant korábbi korábban kijelölték értékesítésre, a
folyamatot a Városgazda Zrt. végrehajtotta. Megvan a vevőjelölt, ezt kellene jóváhagynia a
képviselő-testületnek. Ebből az előterjesztésből egy új változat készült. Reméli, hogy ez van
felöltve. Azt a részt frissítették benne, hogy az általa a versenytárgyaláson felajánlott 27,4
millió Ft vételösszegért, azzal, hogy a nyertes a versenytárgyalás alapjául szolgáló
pályázatban kiírt pályázati feltételeket az adásvételi szerződésben köteles vállalni, azokat
teljesíteni, amelynek elmaradása esetére az Önkormányzatot az adásvételi szerződésben
rögzített jogkövetkezmény (így különösen pl. elállási jog) illeti meg.
Ezzel kiegészített verzió az, ami pillanatnyilag él, s amelyről tárgyalniuk kell.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Gyakorlatilag ez az előterjesztés a Kőrösi út 2.szám alatti projekt utolsó állomásának
8

tekinthető. Véleménye szerint elég komoly eredményt sikerült elérni, hiszen az eredeti célját
elérte a képviselő-testület, sikerült felszámolni Kiskunhalas egyik legrégebbi szégyenfoltját a
város északi kapujánál, másodsorban sikerült megfelelő körülmények között elhelyezni a
korábban itt élő lakosokat, egy új esélyt, lehetőséget adva és teremtve nekik. Végül a harmadik
cél is teljesülni látszik, amelyet igazából csak kívánni tudtak, hogy egy olyan kiskunhalasi
vállalkozás, gazdasági szereplő tudja ezt a területet megvásárolni, aki nyilvánvalóan még
tovább tudja fejleszteni az amúgy is prosperáló vállalkozását. Véleménye szerint egy példértékű
projekt lezárása ez. Nagyon bízik benne, hogy sikerül még a ciklusban hasonló folyamatokat
véghezvinni. Nem titok, hogy a Gimnázium utcában már elindult egy hasonló kezdeményezés.
Bízik benne, hogy az idei évben azt is be tudják fejezni. Ami nagyon fontos üzenetértékkel bír, s
emlékszik rá, amikor elindították a Kőrösi út 2. szám alatti projektet, hogy rengeteg szkeptikus
volt a városban és azt hallották mindenhol, hogy ezt úgysem lehet véghezvinni. Azt gondolja,
együtt tudták azt bebizonyítani, hogy ez a jelenlegi képviselő-testület és a városvezetés meg tud
oldani olyan problémákat is, amelyeket 20-30 évig nem sikerült az elődeiknek. Itt szeretné
megköszönni mindenkinek a munkáját. Mégyegyszer bízik benne, hogy sok ilyen hasonló
projektjük lesz még.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1159
Száma: 17.08.16/3/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:22
Típusa: Nyílt
Határozat #4; Elfogadva
Minősített

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

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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

1159

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
SHT

Száma: 2017.08.16/3/0/A/KT

232/2017. Kth.
Kiskunhalas, Kőrösi út 2. szám alatti ingatlan adásvétele
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kiskunhalas
Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kiskunhalas belterület 1815/110 és 1815/111
hrsz-on nyilvántartott ingatlanok tulajdonjogának adásvételi szerződés formájában
történő átruházásához a versenytárgyalás szerinti nyertes Merkbau Kft. pályázó részére,
az általa a versenytárgyaláson felajánlott 27.400.000,-Ft vételárösszegért azzal, hogy a
nyertes a versenytárgyalás alapjául szolgáló pályázatban kiírt pályázati feltételeket az
adásvételi szerződésben köteles vállalni, azokat teljesíteni, amelynek elmaradása esetére
az Önkormányzatot az adásvételi szerződésben rögzített jogkövetkezmény (így különösen
pl. elállási jog) illeti meg.
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda
Zrt-t az adásvétellel összefüggő feladatok ellátására.
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az egyéb szükséges jognyilatkozatok
megtételére azzal a feltétellel, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény
14. § (2) bekezdése alapján és a 14. § (5) bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint
a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot
elővásárlási jog illeti meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgató
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Babósné Szakács Adrienn analitikus
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Felhatalmazás támogató döntésben részesült GINOP-7.1.3-15 pályázat
kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Annyit fűzne hozzá előzetesen, hogy ahogy az a hírekben korábban megjelent, a Kiskunhalasi
Halasthermál gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése címmel beadott pályázatuk július 21-én
pozitív támogatói döntésben részesült. Ezt a pályázatot meg tudják valósítani. Amikor beadták
a pályázatot, akkor azzal az ígérettel tették ezt, hogy erről mégegyszer tárgyalni fog a
képviselő-testület. Az értesítés után nekik hozzá kell igazítani a dátumokat, a pályázatban
szereplő mérföldköveket az új helyzethez, hiszen a döntés elég jól elhúzódott. Már kész kellene
lenniük vele, ha az eredeti időpontokat akarnák tartani. Az új időpontok meghatározása után
fog a szerződés tulajdonképpen végleges formát ölteni és elkészülni. Ez valószínűleg a
következő egy-két hét témája és feladata lesz. Maga a pályázat egyébként teljes mértékben az,
amit beadtak. Műszaki tartalomban, összegében semmit nem változtatott a döntéshozó, így meg
tudják valósítani azt, amiről eredetileg szó volt. Erre kérnének most felhatalmazást.
Amennyiben a pályázatba kicsit részletesebben bele szeretnének menni, hogy mégis miről szólt,
mert tényleg régebbi már a pályázat beadása, akkor Alpolgármester úr felkészült, hogy a
pályázattal kapcsolatban egy mélyebb tájékoztatást adjon a számukra. Amennyiben lesz rá
igény, akkor ezt megteszik, ha nem, akkor pedig haladnak tovább.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Elég régóta várták ennek a pályázatnak az eredményét. Lehet, hogy már az előbb is túl nagy
szavakat használt, de abszolút nem nélkülözi a tárgyilagosságot az, hogy ez a város
történetének legnagyobb turisztikai projektje. Összegészében is a város eddig elnyert
pályázatai közül az egyik legnagyobb fejlesztés valósulhat meg. Ezért szeretné itt is
kihangsúlyozni, hogy öt várost emelt ki a kormányzat, akik hasonló támogatásban részesülnek.
Sopron, Bük, Mezőkövesd és Gyula. Véleménye szerint ezen települések turisztikai erejét nem
kell itt sem nagyon részletezni. Egy nagyon komoly turisztikai potenciállal rendelkező kör közé
emelték most be Kiskunhalast és adtak neki, mint egy nagyon komoly esélyt arra, hogy
bebizonyíthassák azt, hogy ez a város egy jelentős turisztikai központtá válhat. Annyiban
szeretné kiegészíteni ezt, hogy van két nyertes turisztikai pályázatuk, a Thorma János Múzeum
bővítése és a városháza tornyának látogathatóvá tétele. A tegnapi napon benyújtásra került a
Sóstó fejlesztésére vonatkozó, a szélmalom felújítását célzó, a Csipkeház turisztikai attrakcióit
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bővítő pályázat, illetve egy új táncközpont, táncmúzeum létrehozását irányozó fejlesztés. Jelen
pillanatban hét komoly turisztikai pályázattal rendelkezik a város, amelyből három már nyertes
támogató döntéssel rendelkezik. Véleménye szerint a következő évek kérdése az lesz, hogy
Kiskunhalas tud-e ezzel a hatalmas nagy lehetőséggel élni. Ahogy Bányai Gábor képviselő úr is
fogalmazott, gyakorlatilag a kiskunhalasi gyógyfürdő fejlesztése első lépésének, vagy nulladik
mérföldkövének tekinthetik ezt a mostani pályázatot. Megnyílt a kapu a legnagyobb vágyuk
irányába. Azt kéri mindenkitől, hogy kezelje a helyén ezt a projektet és tényleg használják ki ezt
a hatalmas nagy lehetőséget. Abszolút kijelenthető az, hogy a kormányzat akceptálta
Kiskunhalas városnak azt az igényét, hogy szeretnének a turisztikai térképre felkerülni, s
elismerték azt, hogy ehhez valóban komoly potenciállal rendelkeznek.
Fülöp Róbert polgármester:
Egy dolog nem hangzott el a bevezetőben, hogy mekkora is a projekt teljes összköltsége.
Szerinte erről nem beszéltek akkor sem, amikor a támogatás elnyeréséről volt szó. Ez egy
899.906.000 Ft-os fejlesztést fog jelenteni. Gyakorlatilag 900 millió Ft összegben fog
megvalósulni a Csetényi parkban ez a park. Nagyon bízik benne, hogy jövő nyárra meg is
fogják tudni valósítani, s már úgy indulhatnak neki a következő nyári szezonnak, hogy
Kiskunhalas is egy komoly turisztikai vonzerővel fog rendelkezni.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1160
Száma: 17.08.16/4/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:28
Típusa: Nyílt
Határozat #5; Elfogadva
Minősített

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

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ
FIDESZ
JOBBIK
SHT
SHT

Száma: 2017.08.16/4/0/A/KT
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233/2017. Kth.
Felhatalmazás támogató döntésben részesült GINOP-7.1.3-15 pályázat kapcsán Támogatási
Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 azonosítószámú, „A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex
turisztikai fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az
elnyert 876.510.464,-Ft Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
a projekt megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét, 23.396.104,-Ft-ot a
2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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----5
5.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Felhatalmazás támogató döntésben részesült TOP-7.1.1-16 pályázat
kapcsán Támogatási Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Fülöp Róbert polgármester:
Egy LEADER típusú pályázatról van szó, helyi akciócsoportot kellett korábban létrehozniuk.
Ez megtörtént, a pályázatot beadták, itt is már elég régen. Szerinte ez is egy olyan pályázat,
amit több, mint egy éve beadtak és várták a döntést. Azt tudja elmondani az értékéről, hogy
egyfajta fűnyíróelven mindenfajta pályázatot a felére vágtak vissza a túl sok jelentkezés miatt.
Az ő pályázatuk is az eredeti 800 millió Ft-ról 400 millió Ft-ra lett visszavágva. Ehhez majd
hozzá kell igazítaniuk a tartalmat, amit egyébként hozzárendeltek. Alapvetően ez a pályázat
megvalósítható lesz. Olyan módon, ahogy a leaderek működtek a korábbi években, tehát a helyi
akciócsoport dönt arról, hogy milyen pályázati elemeket kíván egyébként főleg civilek számára
kiírni, s ezekre lehet majd külön pályázni és megvalósítani, ha jól tudja ezt a részét.
Amiről most konkrétan döntenek, ennek a nagy pályázati csomagnak a munkaszervezet
működését biztosító, 50 millió Ft-os pályázat. Ehhez rendelten majd jönni fog a pénz, amivel
fog tudni a helyi akciócsoport dolgozni és pályáztatni, működtetni. Most még csak a helyi
akciócsoport működését biztosító támogatásról van szó. Ez már tulajdonképpen megelőlegezi
azt, hogy a pályázat teljes egészében és 50 %-ában megvalósítható lesz Kiskunhalason.
Körülbelül ennyi az előzetes felvezetés.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Annyiban egészítené ki a Polgármester úr által elmondottakat, hogy amiről most születik
döntés, az ennek a pályázatnak az első üteme, ami egy 50 millió Ft-os működési költséget jelent
annak a munkaszervezetnek, amely majd várhatóan ezt a később megérkező 350 millió Ft-nak
az elköltését fogja koordinálni Kiskunhalason. A 350 millió Ft várhatóan helyi civil szervezetek
programjaihoz fog érkezni, illetve infrastrukturális beruházásokat lehet belőle megvalósítani.
Az irányítóhatóság vezetőjének döntése az volt, hogy az összes benyújtott pályázat 50 %-os
támogatásban részesül. Igaz ez a működési költségekre, igaz ez a nagyobb részre is. Jelen
pillanatban most nekik át kell dolgozni az eredeti projektet annak értelmében, hogy a költségek
lefelezésre kerültek. Összességében azt tudja elmondani, hogy 400 millió Ft érkezik a városba,
civil és kulturális programok támogatása, illetve infrastrukturális források, amely azért is
különösen nagy dolog, mert az eredeti projektek összeállításánál, tervezésénél erről még nem
lehetett tudni. Ez egy tavalyi év elején meghozott döntés értelmében valósulhat meg. Ezzel a 10
ezer főnél nagyobb lélekszámú települések eredetileg nem is kalkulálhattak. Nyilvánvalóan
örültek ennek a lehetőségnek és igyekeztek is kihasználni. Azért is jelentős ez, mert van a
megyében olyan település, amely nem tudott élni ezzel a lehetőséggel, annak ellenére, hogy
akinek a pályázata rendben volt, elméletileg mindenki az 50 %-os támogatást megkapta.
Véleménye szerint itt fontos azt kijelenteni, hogy adódott egy nem várt lehetőség és ezzel hála
istennek Kiskunhalas élni tudott.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
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#: 1161
Száma: 17.08.16/5/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:33
Típusa: Nyílt
Határozat #6; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Aradszky Lászlóné
Farkas Dániel
Fülöp Róbert
Gyöngyi László
Hevesiné Vincze Éva
Hunyadi Péter
Kuris István László
Laskovicsné Terzics Edit
Dr. Skribanek Zoltán
Tapodi Attila
Vincze Attila
Dr. Bognárné Nagy Éva
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs
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Voks:
11
0
0
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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
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Távol
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FIDESZ
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FIDESZ
FIDESZ
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SHT
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Száma: 2017.08.16/5/0/A/KT

234/2017. Kth.
Felhatalmazás támogató döntésben részesült TOP-7.1.1-16 pályázat kapcsán Támogatási
Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
TOP-7.1.1-16-2016-00035 azonosítószámú, „Éld Bele Halas” című pályázat Támogatási
Szerződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 50.000.000,-Ft Támogatási összegig. A
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a projekt megvalósításához szükséges
dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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----6
6.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázat kapcsán Támogatói
Okiratban szereplő beruházás megvalósítására
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ebben az előterjesztésben, melyet szintén Osztályvezető úr készített, a VP kiírásban beadott
pályázatukról van szó, mely a Tó utcai cigány közösségi ház felújítására vonatkozott. Ezt a
pályázatot is úgy néz ki, hogy sikerrel vették, hiszen megérkezett itt is augusztus 7-én a
támogatásról az értesítés. Annyi különbséggel, hogy itt valamelyest visszafogottabb a
támogatás mértéke annál, mint amit vártak. Az önrészük emiatt valamelyest növekedni fog.
Ezzel együtt ez egy közel 15 millió Ft-os támogatást jelent. Mivel ennek a pályázatnak a nagy
része energetikáról szól, így ez a későbbi időszakokban meg fog térülni, hiszen nem fognak
annyit elkölteni az épület fűtésére, világítására, mint amennyit a mai napon.
Ennek a projektnek a megvalósítására kérnének ezen előterjesztés keretében felhatalmazást.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Szűcs Csaba alpolgármester:
Nagyon várták ezt a pályázatot, hiszen a házra már nagyon ráfér a felújítás. Itt szeretné
megragadni az alkalmat, hogy megköszönje Polgármester úrnak és Bányai képviselő úrnak azt
a lobbitevékenységet, amit folytattak ez ügyben és nemcsak ez ügyben, hiszen ahogy láthatták a
napirendi pontokat, elég komoly összegekről döntöttek és láthatta a képviselő-testület, hogy
elég komoly összegeket nyertek. Ehhez hozzátartozik az, hogy nem elég egy pályázaton
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elindulni, jól megírni és beadni, ott egy kőkemény lobbitevékenységet is kell folytatni azért,
hogy egyáltalán nyertes pályázatról tudjanak beszélgetni. Ebben nagyon komoly munkájuk van
Polgármester úréknak és Képviselő úrnak. Azt gondolja, hogy ezt sokkal többször kell majd
hangoztatniuk, hiszen ez nem egy természetes, megszokott dolog, hogy milliárdos
nagyságrendű pályázatokról beszélgetnek. Most pont erről a 15 millió Ft-osról beszélgetnek,
de ha már csak erről a napirendről beszélgetnek, akkor tudni kell, hogy nagyon kevesen tudtak
nyerni országosan is ezen a pályázaton. Ismét egy olyan pályázaton nyert Kiskunhalas,
amelyen országosan is elég kis számú nyertes pályázat volt. Azt gondolja, hogy ez is nagyon jól
tükrözi azt, hogy jelen pillanatban Kiskunhalas mekkora lobbitevékenységgel rendelkezik, s
maga a polgármester és a körzet megválasztott képviselője hogy végzi a munkáját. Köszöni ezt
is és köszönet ezekért a pályázatokért, amelyek viszik a várost előre.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1162
Száma: 17.08.16/6/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:37
Típusa: Nyílt
Határozat #7; Elfogadva
Minősített

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

Voks:
11
0
0
11
0
4
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Szav%
Össz% Képviselő
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0.00 0
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0.00
0
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0
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4
100.00 15
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Dr. Bognárné Nagy Éva
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs
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Távol

FIDESZ
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Száma: 2017.08.16/6/0/A/KT

1162

235/2017. Kth.
Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázat kapcsán Támogatói Okiratban szereplő
beruházás megvalósítására
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
„Tó utcai cigány közösségi ház energetikai korszerűsítése” című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
pályázaton nyertes projektet megvalósítsa, a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat
megtegye.
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét, 4.607.398,-Ft-ot a
2017. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
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----7
7.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: 1048 hrsz alatti ingatlanrész megvásárlása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ebben az esetben egy beadott pályázatukhoz szükséges ingatlanrész megvásárlásáról van szó,
konkrétan a szélmalom melletti egyik kiskunhalasi ingatlant szeretnék megvásárolni, hogy ott a
pályázatban megvalósítandó célokat kellő hellyel tudják megtámogatni. Egyéb témákban pedig
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az előterjesztés szerinte kellő tájékoztatást ad.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Az előterjesztés szöveges bevezetése még úgy fogalmaz, hogy pályázatot fognak benyújtani erre
a területre. Ahogy jelezte, ez a tegnapi napon megtörtént, s a szélmalom felújítására, illetve
turisztikai attrakcióvá fejlesztését megvalósítani kívánó pályázat benyújtásra került a tegnapi
nap folyamán. Ez több, mint 100 millió Ft-os támogatási igényt jelent. Nagyon bízik benne,
hogy itt is sikerrel fognak járni. Amennyiben a képviselő-testület támogatja ezt a határozatot és
megvásárlásra kerülhet ez az ingatlan, akkor megvalósulhat egy olyan fejlesztés, ami nemcsak
önmagában a szélmalomnak a fejlesztését jelenti, hanem mellette egyéb attrakciók
bemutatására is lehetőség nyílik. Hogy miért is jelentős fejlesztés ez? Önmagában
Kiskunhalasnak egy hatalmas nagy értéke a Sáfrik szélmalom, ami évek óta pusztul a jelenlegi
helyén. Ismeretei szerint a megyében összesen két olyan település van, amelyik rendelkezik
ilyen fejlesztési ötlettel. A másik Felsőszentiván, úgy tudja, hogy ők is hasonló fejlesztési ötletet
nyújtottak be. Ez is azt mutatja, hogy ez egy nagyon nagy értéke a városnak és érdemes
turisztikai szempontból kihasználni. Amire utalt már a gyógyhely fejlesztési projekt kapcsán,
hogy van a városnak 12-13 helyszíne, ahol különböző fejlesztések valósultak meg, illetve
valósulhatnak meg a következő időszakban. Véleménye szerint ez egy nagyon komoly feladata
lesz a kollégáinak, hogy olyan kiadványokat állítsanak össze és olyan programcsomagokat,
amely lehetővé teszi azt, hogy az ideérkezők ne csak egy fél napot töltsenek el a városban,
hanem ezen fejlesztéseket végigjárva két-három napig is Kiskunhalason tartózkodjanak.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1163
Száma: 17.08.16/7/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:41
Típusa: Nyílt
Határozat #8; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
11
0
0
11
0

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
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Távol
Összesen
Megjegyzés:

4
15

26.67
100.00

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

1163

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

4
15

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

Száma: 2017.08.16/7/0/A/KT

236/2017. Kth.
1048 hrsz alatti ingatlanrész megvásárlása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a 1048 hrsz alatti ingatlan 32/96
tulajdoni hányadát Matalin Erzsébet (Kiskunhalas, Kölcsey u. 22.) tulajdonostól 7.300.000,-Ft
vételáron azzal, hogy az ingatlan birtokba vételére 2018. április 30-án kerüljön sor. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a telek megosztásával kapcsolatos
Önkormányzati feladatokat elvégezze, az ehhez és az adásvételhez szükséges nyilatkozatokat
megtegye és az adásvételi előszerződést és szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Babósné Szakács Adrienn analitikus
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző
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-----Napirendi pont----8
8.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Felhatalmazás utak tervezésére vonatkozó eljárás megindítására
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt a téma abból adódik, hogy olyan sok útépítési, tervezési feladatot adtak az idei évben a
tervezők számára, hogy átütöttek egy közbeszerzési határvonalat, s innentől kezdve ez egy más
eljárásrend alá tartozik, az innentől a tervezésre vonatkozó eljárások megindítása és ehhez
külön képviselő-testületi felhatalmazásra van szükség, ha jól tudja. Egy jó körmondatban így
lehet ezt leírni.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
2014. októberében az önkormányzati választásokat követően egyetlen egy terv állt
rendelkezésre a városházán. Ez a Bajza utcával kapcsolatos tervezési dokumentáció volt. A
fejlesztés során derült ki, hogy viszonylag hiányos volt. A jelenlegi képviselő-testületnek az
egyik legnagyobb vállalása az volt, hogy a gyűjtőutak évenkénti felújításával, illetve a
lakossági útépítési rendszer bevezetésével az utak fejlesztése terén szeretnének átütő eredményt
elérni. Véleménye szerint a korábbi ciklusok gyakorlatával szemben ez egy jelentős változás,
hogy már most az év nyarán azon gondolkodnak, hogy a jövő évben milyen fejlesztéseket
kívánnak megvalósítani és a tervezést igyekeznek a leghamarabb elindítani. Ha ezt a sort
végignézik a képviselőtársai, akkor láthatják, hogy mind olyan fontos fejlesztés, vagy felújítás,
amelyeket hosszú évek óta várnak az ezeket az utakat használó kiskunhalasi lakosok. Bízik
benne, hogy a város költségvetése, illetve a pályázati és kormányzati források rendelkezésre is
fognak állni ezen fejlesztésekhez. Nyilvánvalóan nem az íróasztalnak szeretnék megtervezni
ezeket a felújításokat, hanem ezeket a következő évben szeretnék is megvalósítani. Azt tudja
mondani, hogy ehhez a különböző forrásigényléseik nagyon állnak és előrehaladott állapotban
vannak. Abban bízik, hogy ez a beszerzés jól sikerül, az idei évben elkészülhetnek a tervek és a
jövő évben ezek az útfelújítási, illetve aszfaltozási munkálatok meg is valósulhatnak.
Vincze Attila képviselő:
Igazából egy kérdése és egy hozzászólása is lenne. Nagy örömmel vette, hogy a Kuruc vitézek
terén a fűtőmű előtti útszakasz belekerült a tervezés szakaszba. Meg lehetne-e esetleg a
tervezésnél úgy oldani, vagy úgy kérni, hogy az óvoda bejárója is, illetve az óvoda előtti rész
parkolóját is egybe tervezzék az úttal. Lehet, hogy praktikussági okokból ezt meg lehetne kérni
a tervezőktől, hogy legyen ez egybe gondolva. Úgy gondolja, hogy egy nagyon nagy adóssága
ez a városnak, az ott élő lakosságnak, hiszen egy nagyon kellemetlen, rossz útszakaszról
beszélnek és véleménye szerint eddig nem nagyon mert ehhez hozzányúlni senki. Ezért is örül
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ennek az előterjesztésnek.
Azt kérné, ha egyáltalán a tervezési szakaszon túllép, hogy próbálják meg belevenni ezt a
bekötőutat az óvodához, a bejáratot, a parkolót, ha lehetséges.
Fülöp Róbert polgármester:
Azt gondolja, hogy így, ahogy elfogadják ezt a határozatot, ebbe bele lehet érteni. Meg lehet
vizsgáltatni a tervezővel, hogy erre a szakaszra is készítse el a terveket. Szerinte, ha most így
megegyeznek benne, akkor ezzel együtt fog elkészülni.
Farkas Dániel alpolgármester:
Lassan a mai rendkívüli ülés vége felé közelednek. Azt látja, hogy ez a közel 1,5 milliárd Ft
támogatás, amelyről döntöttek, illetve ezek a különböző fejlesztések, amelyeknek a tervezését
elindítják, ez két hatást ér el. Az egyik az, hogy jelentős mértékben fejlődik a város, a másik
pedig, hogy elfogynak lassan az ellenzéki képviselők. Hármat abszolút el is tántorított ez a sok
jó hír a mai üléstől, most pedig az utolsó mohikán is itt hagyta őket. Véleménye szerint még
inkább kell, hogy motiválja őket ez a dolog, hogy még több pályázatot adjanak be és még több
fejlesztést valósítsanak meg. Bár ő azt gondolta, így, hogy az augusztus sem múlik el
képviselő-testületi ülés nélkül, ez azt a hiányt azért tudja pótolni, hogy voltak olyan képviselők,
akik hiányolták őket különböző nyílt levelekkel az uborkaszenzonban. Úgy látszik, hogy nem
sikerült az ő igényeiket kialakítani, de bízik benne, hogy ők is tudnak örülni ezeknek a
sikereknek, mégha ezt kimondottan jól is titkolják.
Fülöp Róbert polgármester:
A legnagyobb baj egyébként az, hogy a Képviselő úr jegyzőkönyv hitelesítő is volt. Ha ő elment,
akkor ez problémát jelent. Nem tudja, hogy ő csak kilépett, vagy tényleg elment. Addig mennek
tovább, legfeljebb, ha az van, hogy nem tud végig maradni, akkor felkérnek valaki mást, hogy
második személyként hitelesítse a mai jegyzőkönyvet.
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1164
Száma: 17.08.16/8/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:48
Típusa: Nyílt
Határozat #9; Elfogadva
Minősített

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik

Voks:
10
0
0

Szav%
Össz% Képviselő
100.00
66.67 10
0.00
0.00 0
0.00
0.00
0
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Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

10
0
5
15

100.00

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

1164

66.67
0.00
33.33
100.00

10
0
5
15

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

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

Száma: 2017.08.16/8/0/A/KT

237/2017. Kth.
Felhatalmazás utak tervezésére vonatkozó eljárás megindítására
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az alábbi útszakaszok megépítéshez, felújításához szükséges tervdokumentációk
elkészíttetésére közbeszerzési eljárást indítson, a szükséges fedezetet a költségvetésben
biztosítsa.
- a Tinódi utca Dongéri út és Kopolyai út közötti szakasza
- az Árpád – Szent Imre és Szabadkai utcák keramitburkolatos szakaszai
- Fazekas és Szabó Ervin utcák
- Kuruc vitézek tere lakótelep temető melletti szakasza
- a Gárdonyi utca Nagy Szeder utca és Mártírok útja közötti szakasza
- az Ipari Park bővítés feltáró útja
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Megbízás társasházi tulajdon bejegyeztetésére
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Ebben az ügyben a Szabó Ervin utcán van egy önkormányzati tulajdonban álló társasház,
amelynek a telekkönyvi bejegyzése nem korrekt módon szerepelt az elmúlt években, s ezt
próbálják meg rendbe tenni. Ehhez szükséges a képviselő-testület hozzájárulása, s ezt szeretnék
megkérni ezen előterjesztés keretében.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1165
Száma: 17.08.16/9/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:49
Típusa: Nyílt
Határozat #10;
Elfogadva
Minősített

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

1165

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

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

Száma: 2017.08.16/9/0/A/KT

238/2017. Kth.
Megbízás társasházi tulajdon bejegyeztetésére
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda
Zrt.-t, hogy a Kiskunhalas, 673/2 hrsz alatti ingatlanon álló épületek társasházzá
minősítéséhez, valamint a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges
feladatokat elvégezze és elvégeztesse, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társasház
bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. Fsz.15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
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Napirend tárgya: Felhatalmazás pályázat benyújtására „Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:
Ennek a pályázatnak a benyújtásáról korábban már született döntés. Az anyag el is készült, a
kollegák összeállították teljeskörűen. Jelen előterjesztésre azért van szükség, mert az egyes,
fejlesztésre kerülő ingatlanok helyrajzi száma eddig még nem volt megjelölve a pályázatban.
Jelen előterjesztésben a helyrajzi számok is bekerülnek, hogy teljeskörűen megfelelnek a
pályázati kiírásban rögzítetteknek. Most ebben az esetben kihasználva azt, hogy a
képviselő-testület ismét összeült, egyben kérik a megvalósításra való felhatalmazást is, abban
az esetben, ha a pályázat támogatásban részesül.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1166
Száma: 17.08.16/10/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:50
Típusa: Nyílt
Határozat #11;
Elfogadva
Minősített

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

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

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

1166

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

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

Száma: 2017.08.16/10/0/A/KT

239/2017. Kth.
Felhatalmazás pályázat benyújtására „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében
Határozat
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.4.-17
kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére „Külterületi lakosság életminőségének javítása
Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 50 millió forint tervezett támogatási összegig, a következő
megvalósítási helyszínekre, melyek nyertesség esetén a fejlesztés helyszínei lesznek:
- Alsószállás puszta, hrsz.: 1087/6
- Alsószállás puszta, hrsz.: 1046/37
- Felsőöregszőlők, hrsz.: 42443/1
- Rekettye puszta, hrsz.: 420/4
- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40183
- Felsőszállás puszta, hrsz.: 734/3
- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40364
- Felsőszállás puszta, hrsz.: 704/28
- Inoka-Kistelek puszta, hrsz.: 190/40
- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40206
2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét a projekt összes
költségének 15%-a erejéig biztosítja, a 2017. évi költségvetés terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatban résztvevő
külterületi lakosokkal Együttműködési megállapodást kössön és a támogatási kérelem
benyújtására, nyertesség esetén a későbbi megvalósításra, az ezekhez szükséges
dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére.
4.) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 118/2017. számú határozatát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Sóstó vízpótló kutak üzemeltetésének időszakos visszaállítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Itt a tavalyi évben hoztak olyan döntést, hogy vízpótló kutak esetében lekötött vízmennyiséggel
nem élnének, mert abban bíztak, hogy a Sóstó vízutánpótlást megvalósító pályázatuk mostanra
már üzemképes lesz, de mivel elhúzódtak a döntések, így a vízutánpótlásról továbbra is ezekkel
a vízpótló kutakkal kell gondoskodniuk. A pontos helyzetről, hogy mit is tettek az idei évben, hol
is tartanak most, egy pár mondatos tájékoztatást.
Baics Tamás környezetvédelmi referens:
Beadásra került egy TOP-os pályázat, mely során a Felsővárosnak a csapadékát
összegyűjtenék és ezt a Sóstóba juttatnák, egy szikkasztómedencén keresztül kerülne oda be.
Ezáltal a Sóstó vízmélysége növekedne. Azonban a pályázat maga kicsit elhúzódott. Jelenleg a
tervezés folyamatban van. Ezt a kis kieső időszakot sajnos a Sóstó elég nehezen tudja tolerálni.
Jelenleg a vízpótló kutak nem működnek, ezeknek a szüneteltetése aktív. A felügyelőséggel,
illetve a katasztrófavédelemmel sikerült beszélnie nemrégiben. Ők mondták, ha olyan döntés
születik, akkor ők támogatni tudják, hogy a mostani őszi, illetve a jövő évi tavaszi időszakra
még ezt a korábbi években lekötött vízmennyiséget biztosítani tudják. Természetesen ezzel
szemben vízkészletjárulék befizetési kötelezettségük keletkezni fog.
Fülöp Róbert polgármester:
Így van, ez a döntésük költségeket is fog vonni maga után. A lekötött mennyiséget egyben ki kell
fizetni, ami körülbelül 1,5 millió Ft-os vízkészletjárulék kifizetését fogja maga után vonni. Hogy
a tóban lévő vízmennyiség a kritikus szint alá csökkenjen, azt nem engedhetik meg.
Ő kéri, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot.
Nyilván lesz majd egy döntés a jövő évre vonatkozóan, amennyiben látszódik, hogy a tervek
megvalósíthatóak és a jövő év tavaszán meg tud valósulni ez a vízutánpótlási tervük. Akkor meg
tudják tenni, hogy a jövő évtől megszüntetik, illetve akár teljes mértékben visszavonják,
amennyiben azt látják, hogy ez a megoldás hosszú távra biztosítja a tó vízutánpótlását.
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-----Hozzászólások----Farkas Dániel alpolgármester:
Ő is összegyűjtött pár gondolatot. A Sóstó kapcsán gyakran éri az a vád őket, hogy nem kezelik
helyén ezt a kérdést. Ahogy említette, a tegnapi napon benyújtásra került négy turisztikai
projekt, ebből egy darab a Sóstót érinti, több, mint 80 millió Ft értékben, s a jelenleg ott
megtalálható infrastruktúra teljes felújítását tartalmazza és egyéb turisztikai szempontból
kívánatos fejlesztéseket foglal magába. Emellett, ahogy elhangzott, van egy nyertes, 200 millió
Ft-os pályázatuk, amelynek a fő célja a Sóstó vízutánpótlásának a megoldása. Emellett a júliusi
rendkívüli képviselő-testületi ülésen meghozott döntés értelmében elindult a
mederrekultivációra vonatkozó tervezési munkálat előkészítése. Ehhez a témához kapcsolódva
felvették több olyan vállalkozással a kapcsolatot, akik ebben közreműködők lehetnek. Emellett
szintén a júliusi képviselő-testületi ülésen született döntés a szerződések felülvizsgálatáról,
amelyet korábban az önkormányzat kötött egyéb szereplőkkel. Ez is folyamatban van. Ötödik
lépésként ezt az átmeneti intézkedést is bevezetik. Azt tudja mondani, hogy a Sóstó abszolút
nincs gazdátlanul hagyva, az önkormányzat öt különböző módon is igyekszik mind turisztikai,
mind környezeti szempontból a tóval kapcsolatos legfontosabb intézkedéseket, fejlesztéseket
végrehajtani.
Itt is kiemelné azt, ha az előző városvezetések is hasonló módon gondolkodtak volna, akkor
lehet, hogy most kisebb volna a probléma, vagy kevésbé lenne égető ennek a dolognak a
megoldása. Véleménye szerint ezen túltették magukat, de nem árt erre visszautalni.
Nyilvánvalóan, hogy kénytelenek így kezelni ezeket az ügyeket.
Fülöp Róbert polgármester:
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a
képviselők szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1167
Száma: 17.08.16/11/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:56
Típusa: Nyílt
Határozat #12;
Elfogadva
Minősített

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

1167

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

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

Száma: 2017.08.16/11/0/A/KT

240/2017. Kth.
Sóstó vízpótló kutak üzemeltetésének időszakos visszaállítása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalas
Sóstó vízpótló kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének szüneteltetését a 2017.
szeptember-november, illetve a 2018. április-júniusi termelési időszakra visszavonjuk, a víz
kitermelését ezen időszakokban az alaphatározatban leírtak szerint végezzük.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

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

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Kiskunhalason a Fecske és a Csiga utca forgalmi rendjének átalakítása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
A határozati javaslat az, ami tartalmazza a lényeget, hogy mindkét irányból behajtani tilos,
kivéve célforgalom. Táblák kihelyezésével új forgalmi rendet hoznának létre, ezzel talán az ott
lakók nyugalmát igyekeznek biztosítani.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők
szavazatát.
Szavazás eredménye
#: 1168
Száma: 17.08.16/12/0/A/KT
Ideje: 2017 augusztus 16 08:57
Típusa: Nyílt
Határozat #13;
Elfogadva
Minősített

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

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
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FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
SHT
FIDESZ

Dr. Bognárné Nagy Éva
Patocskai Tamás
Váradi Krisztián
Vízkeleti Szabolcs

Távol
Távol
Távol
Távol

FIDESZ
JOBBIK
SHT
SHT

Száma: 2017.08.16/12/0/A/KT

1168

241/2017. Kth.
Kiskunhalason a Fecske és a Csiga utca forgalmi rendjének átalakítása
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a Fecske
utcára a Hunyadi utca kereszteződésében, valamint a Sáros utcán, a Fecske és a Csiga
utcákra egy-egy ,,Mindkét irányból behajtani tilos” alatta ,,Kivéve célforgalom” táblák
kihelyezésével az új forgalmi rend bevezetéséhez hozzájárulását adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére,
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 15.
Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1 .fsz. 15.
Meggyesi József közútkezelő
Határidő:
Felelős:

azonnal
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Ezzel a mai ülésük végére értek, köszöni mindenkinek a hatékony munkát és további szép napot
kíván.
K.m.f.

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

PH.

(: Komlósné dr. Fekete Anikó :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Kuris István László:)

(:Tapodi Attila:)
32

