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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2018. június 28-i ülésére 

A lejárt határidej ű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
80/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntetést 
adományoz: 
Sándorné Gyenizse Zsuzsanna , 
Ormosné Bodrogi Viola  és 
Molnár Nándor részére 
A díjak átadására 2018. június 8-án, a Városi-járási pedagógusnap alkalmából megrendezendő 
ünnepség keretében kerül sor. 
A kitüntetések 2018.június 8-án kerültek átadásra.  
 
83/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Vörösmarty utca 
lakóinak útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 
hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”  
[14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 
Az útépítés megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást 
aláírja. 
A beruházás megvalósult.  
 
84/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Zsoltina és Venyige 
utca lakóinak út tervezésre vonatkozó kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által 
vállalt hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-
nál”  [14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 
A tervezési munka megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 
függvénye. 
A tervezés folyamatban van.  
 
111/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal között létrejött 6400 
Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatára vonatkozó 
üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjét az üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetés 
aláírására és az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal között létrejött a járási 
hivatalok kialakításához szükséges megállapodás 2. számú módosítását a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 2. számú módosítás 
aláírására és az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 

A megállapodás aláírásra került.  
 



112/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2013. számú Képviselő-

testületi határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MEGÁLLAPODÁS” 
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele 
tárgyában 3. pontjának az átadásra kerülő vagyonra vonatkozó rendelkezéseit az 
alábbiak szerint módosítja: 
Átadásra kerülő vagyon: 
A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan vagyont  
- Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. hrsz: 3569, 
- Kiskunhalas, Thúry József u. 6. hrsz: 171/B/1, 
- Kiskunhalas, Szilády u. 10. hrsz: 2235, 
- Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. hrsz: 40531/1, 
- Kiskunhalas, Molnár u. 6. hrsz: 3697 

az átadó az átvevő térítésmentes használatába adja.” 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az egyes szociális és 

gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában 
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ között létrejött megállapodás melléklet szerinti módosításához. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az egyes szociális és 
gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyú 
megállapodás módosítás aláírására és az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok 
megtételére. 

A megállapodás aláírásra került.  
 
135/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde 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. 

A Magyar Államkincstár részére elektronikus úton megküldésre került. 
 
136/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. május 31. napjával megszünteti a Dr. Tar 
Egészségszolgáltató Bt.-vel az 1995. március 21. napján kötött – többször módosított - 
Szerződést, mely a Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásra 
vonatkozik.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
szerződés megszüntetésére vonatkozó határozat aláírására. 
Az érintettek kiértesítése megtörtént.  
 
137/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió között 
kötendő Együttműködési Megállapodást az 1.számú melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az 1. melléklet szerinti 
tartalommal az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás aláírásra került.  



 
138/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. számú Tanyagondnoki 
Szolgálat 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
139/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
 
140/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
141/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas településképi arculati 
kézikönyv elfogadásával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A. § alapján az alábbi döntéseket hozza:  
1. Az Kormányrendelet 43/A. § (8) bekezdése szerint az egyeztetés során beérkezett 
dokumentumokat, terviratokat megismerve a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 1. 
melléklete szerinti Kiskunhalas településképi arculati kézikönyvét elfogadja. 
2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy jelen döntés meghozatalával a 
Kormányrendelet 43/B.§ (1) és (3) bekezdésben foglaltaknak tegyen eleget. 
Az arculati kézikönyv közzététele megtörtént, a településképi rendelet megalkotása az 
Állami f őépítésszel történő egyeztetés miatt a szeptemberi képviselő-testületi ülésre 
tolódik. 
 
142/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2016. számú határozatával 
jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
A módosítással kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
143/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
módosított közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja.  
A módosítással kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
144/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a csapadékvíz elhelyezése, elvezetése érdekében szükséges beavatkozásokról szóló 
intézkedési tervet. 
A csapadékhelyzet rendezésével kapcsolatban szükséges döntések a képviselő-testület elé 
kerülnek.  
 
145/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Lomb utcai 
főzőkonyha által használt telekrészen a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 



átjárhasson, a Gólya utca felőli kapu és az óvoda udvara között az átjárásra használt telekrészt 
elkerítse. Az átjárás biztosítása az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést nem érinti. 
Az átjárás megvalósult.  
 
152/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt-vel kötött 

Támogatási szerződés 2. számú mellékletének módosításához hozzájárul, amivel a 
Kiskunhalas, 2167 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 5. számú 
ingatlant a Halasi Városgazda Zrt. hasznosításából visszaveszi.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Támogatási szerződés 2. számú melléklet módosításának aláírására. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 
A szerződés aláírásra került.  
 
153/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2017. 

évi éves beszámolóját 368.573 eFt nettó árbevétel mellett, 221 eFt eredménnyel 
(nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba 
helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda Zrt. 
vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár 
Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2017. évben munkáját a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117.§-ban 
foglalt felmentvényt megadja. 

A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
154/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 

2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját 203.695 eFt bruttó árbevétel mellett, 2.489 
eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az 
eredménytartalékba helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 
ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár 
Ferenc ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2017. évben munkáját a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117. §-ban 
foglalt felmentvényt megadja. 

A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 

155/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 

Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját -13.025 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel (hiány) elfogadja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 
Szolgáltató Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.  

A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 

156/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 
Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 
Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 



3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Városért 
Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
157/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben végrehajtott 
felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített, a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
158/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt 
Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetésére. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
159/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót 
tudomásul vette. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
160/2018. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 
kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2017. évi beszámolóját. 
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló június havi beszámolót.  
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. június 18. 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


