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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

 
139/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a Kuruc 
vitézek tere 32. számú társasház mögötti területen, az útról egy bejáró építésével 
gépkocsik részére parkolóhelyeket biztosít. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, valamint a 
Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére és a bejáró kialakítására. 

Az egyeztetések folyamatban vannak a lakókkal. 
 
159/2017. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 30. napi hatállyal 

hatályon kívül helyezi a Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Támogatási szerződés 
mellékletének 2. számú módosítása tárgyában hozott 279/2016. Kth. számú határozatát. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 01. napi hatállyal 
elfogadja a Halasi Városgazda Zrt-vel 2007. december 17-én kötött Közszolgáltatási 
Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő támogatott tevékenységek 
felsorolásának sorszámokkal ellátott formátumban történő módosítását és további 
pontokkal történő kiegészítését közfeladatok ellátásának biztosítása céljából. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött Együttműködési megállapodásban 
foglaltak alapján amennyiben szükséges, úgy meghatározza a Halasi Városgazda Zrt. 
közreműködését. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a lakásgazdálkodás körében lévő ingatlanok számáról, helyzetéről, státuszáról 
folyamatosan tájékoztassa a Halasi Városgazda Zrt.-t. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 
A szerződés aláírásra került. 
 
160/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és TÖV Vagyonkezelő Kft. jogutódjaként 
eljáró Halasi Városgazda Zrt. között létrejött Megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszűntetését.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
161/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt között a 
Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. szám alatti sportpálya tekintetében létrejött 
Üzemeltetési és hasznosítási szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 



 
162/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között a 
Kiskunhalas, Bem utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési 
szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
163/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletében 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt között a 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” tekintetében 
létrejött Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
164/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt között a 
Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám alatti ingatlan (volt Kálmán szanatórium) 
tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűntetését.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
165/2017. Kth. 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra, 

visszterhesen az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba 
adja a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat a Halasi Városgazda Zrt. 
részére.  

2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a mellékletben lévő Hasznosítási szerződés aláírására. 

3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 30. napi hatállyal 
hatályon kívül helyezi a Városháza épületében üzlethelyiségek bérleti szerződésének 
módosításáról szóló 63/2016. Kth. számú határozatát. 

4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 30. napi hatállyal 
hatályon kívül helyezi „A 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/E szám alatti ingatlan 
Halasi Városgazda Zrt. részére történő átadása, hasznosítás céljából” tárgyában hozott 
130/2015. Kth. számú határozatot. 

A szerződés aláírásra került. 
 
169/2017. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. Zentay és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel a kiskunhalasi 6. számú gyermekorvosi praxis 
működtetésére az 1. számú melléklet szerinti előszerződés megkötéséhez. 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
előszerződés aláírására. 



3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a kiskunhalasi 6. sz. gyermek háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis 
tekintetében a gyermek háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 
végzésére Dr. Zentay és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási 
szerződést, az 1. számú melléklet szerinti előszerződés alapján megkösse. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a 2. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló nyilatkozatot aláírja. 

Az előszerződés még 2017.május 25-én aláírásra került és azóta már a végleges szerződést is 
megkötötték.  
 
185/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason az Ady 
Endre utcának a Szász Károly utcától az Ősök tere irányába az egyirányú forgalmi 
rend bevezetéséhez a hozzájárulását megadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

Az útburkolati jelek felfestésre, a táblák kihelyezésre kerültek. 
 
186/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a Székely 
utca menetirány szinti bal oldalán a 9. szám előtti útszakasztól kezdődően a leállósáv 
Bethlen tér felőli végéig, továbbá a Székely utca menetirány szinti jobb oldalán a 2. 
szám (Jenei Villamosság) előtti útszakasztól kezdődően a Kiskun Áruházig 2 órás 
időtartamban igénybe vehető „Korlátozott várakozási övezetet”-et jelöl ki, egyben a 
szükséges közúti jelzések elhelyezéséhez a hozzájárulását megadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák 
beszerzésére,valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

A táblák kihelyezésre kerültek. 
 
187/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a 
Kalap utcának a Petőfi utcától a Szabadkai utcáig terjedő szakaszán közlekedőknek 
elsőbbséget biztosít a keresztező utcákon haladókkal szemben, így ezen forgalmi rend 
bevezetéséhez a hozzájárulását megadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

A táblák kihelyezésre kerültek. 
 
188/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a Hold-
Eskü tér-Báthory-Bajza utcáknak a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Széchenyi utcáig 
terjedő szakaszán közlekedőknek elsőbbséget biztosít a keresztező utcákon haladókkal 
szemben, valamint a Vörösmarty-Báthory-Bajza utcák kereszteződésébe egy 
közlekedési tükör kihelyezésével, ezen forgalmi rend bevezetéséhez a hozzájárulását 
megadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

A táblák kihelyezésre kerültek. 
 
 



189/2017. Kth. 
1. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  Kiskunhalason  a 

Nagy Szeder István és a Magyar utca kereszteződésében a Magyar utca egyirányú 
forgalmú szakaszával szemben a kerékpáros behajtási lehetőséget megszünteti, így 
ezen forgalmi rend bevezetéséhez a hozzájárulását megadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Városgazda Zrt.-t a kerékpáros kiegészítő tábla 
leszerelésére. 

A kiegészítő tábla leszerelésre került. 
 
222/2017. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a 
Kovács Pál téren a Székely utca és a Gimnázium utca közötti szakaszán a 
kétirányú forgalmi rend bevezetéséhez a hozzájárulását megadja úgy, hogy a Székely 
utca irányából közlekedők kapjanak elsőbbséget a Gimnázium utca felől érkezőkkel 
szemben. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

A táblák kihelyezésre kerültek. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 20. 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


