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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 

a Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

 

120/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési stratégia 

feladatrendszerének támogatása" című támogatásának elnyerésére.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kiskunhalas Város 

Polgármesterét a pályázat előkészítésével, a pályázat benyújtásával, lebonyolításával, 

és az ehhez szükséges minden nyilatkozat, dokumentum aláírásával. 

A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén megbízza a Polgármestert a 

pályázatban vállaltak teljes körű megvalósításával. 

A pályázat beadásra került, de nem nyert támogatást. 

 

 

121/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi 

Minisztérium által az engedélyezett és nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek 

modernizációja, bővítése, a telepen tartható állatok tartási körülményeinek javítása és 

örökbefogadási esélyük növelése céljából kiírt pályázati felhívásra pályázatot kíván 

benyújtani, a Kiskunhalas, Rekettye puszta 0187/1 hrsz. cím alatti ebrendészeti telep 

korszerűsítése céljából, a pályázati kiírás szerinti maximum 5.000.000,-Ft támogatási 

összeg mértékéig. 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és 

felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, az 

előkészítő feladatok elvégzésére. 

A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén megbízza a Polgármestert a 

pályázatban vállaltak teljes körű megvalósításával. 

A pályázat beadásra került, de nem nyert támogatást. 

 

 

2/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről 

szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12 pont szerinti 

„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című pályázatra.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a pályázat megvalósítása érdekében vállalja, hogy az 

illetmény alapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától kezdődően) a Kvtv-ben 

rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, tehát legalább 46.380 forintban 

állapítja meg. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. július 01-jén a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalapot alkalmazta. 

2019.január 25-én az EBR42 benyújtásra került a pályázat, a januári bérek már eszerint 

kerültek számfejtésre. 

 

 

 



7/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert polgármester 

2019. évi összesen 34 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

január 7-18.  10 nap 

április 23-24.   2 nap 

május 16-17.  2 nap 

június 6-7.  2 nap 

július 25-31.  5 nap 

augusztus 1-10.  8 nap 

szeptember 9-13. 5 nap 

A határozat kézbesítésre került.  

 

 

8/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B&B Csillagvizsgáló Kft. 

Csillagvizsgáló Obszervatórium 2018. évi működtetéséről szóló szakmai beszámolót 

elfogadja. 

A határozat kézbesítésre került.  

 

 

9/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint a 

Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati 

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási szerződés 6. sz. módosítását 

jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

2. A 2019. február 1-jétől, 2020. január 31-ig tartó időszakban a szolgáltatás díja bruttó 

250.000,- Ft/hó, azaz havi bruttó kettőszázötvenezer forint. 

A szerződésmódosítás aláírásra került. 

 

 

11/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési- és beruházási 

csoportvezetőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv közzétételéről az EKR- ben és 

Kiskunhalas város honlapján. 

A közzététel megtörtént. 

 

 

18/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

A határozat kézbesítésre került.  

 

 

19/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) sz. rendelet 4.§ (4) 



bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

A határozat kézbesítésre került.  

 

 

20/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottsága átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolóját. 

A határozat kézbesítésre került.  

 

 

21/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

A határozat kézbesítésre került.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót.  

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Értesül: 

 

 

Kiskunhalas, 2019. február 6. 

 

 

 

 

 

          Fülöp Róbert s.k. 


