
1 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2019. szeptember 26-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Az előterjesztést készítette:   Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   
 
 
 
 
Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  
               jegyző 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019. július 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

 
269/2018. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasthermál Kft. 

és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2017. november 7-én létrejött támogatási 
szerződés 1. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, mely szerint a 
támogatás visszafizetésének határideje 2019. június 30-ára módosul. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasthermál Kft. 
és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2017. október 3-án létrejött támogatási 
szerződés 1. számú módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, mely szerint a 
támogatás visszafizetésének határideje 2019. június 30-ára módosul. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés módosítások 
aláírására. 

A támogatást határidőben visszafizette a Halasthermál Kft.  
 
10/2019. Kth. 

Pályázati kiírás 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalasi 
Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:  
 A vezető megbízása határozott időre, 2019. augusztus 1-jétől, 2024. július 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. sz. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös 
tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, 
az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 
Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
1. Óvodapedagógusi szakképzettség 
2. Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat 
3. Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben 
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat 
 igazolása. 
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Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 
 elképzeléseket is tartalmazó program. 
A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 
A szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 
 legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 
 példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 
30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak 
 igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység 
 folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 
A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 
 összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 
 tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 
 hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 
A megbízás kezdőnapja:  

2019. augusztus 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 
http://admin.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenést követő 30. nap: 
2019.március 31. 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője címére történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.)  
- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, 
Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. 
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” 
tárgymegjelöléssel 1 példányban papíron és egy példányban elektronikusan (CD 
lemez). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az 
eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2019. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2019. február 1. naptól: 
 - Oktatási és Kulturális Közlöny 
 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 
 - Halasi Tükör hetilap 
A pályázattal kapcsolatos további információ: 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referensétől a 77/523-
152-es telefonszámon, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban. 
 
118/2019. (V.29.) Kth. határozatával a képviselő-testület Ácsné Fehér Klára pályázót bízta 
meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. 
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13/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint módosítja 253/2016.Kth. 
számú határozatát, hogy felhatalmazza a Polgármestert, Szabó Áron szobrászművész tervei 
szerint emléktáblát készíttessen és helyeztessen el a kommunista diktatúrák kiskunhalasi 
áldozatai emlékére a Városháza épületének déli homlokzatára. Az emlékmű elkészíttetésére a 
Nemzeti Kulturális Alap által biztosított 3 millió forint támogatás nyújt fedezetet, az 
elhelyezés költségeire a Képviselő-testület a költségvetés terhére fedezetet biztosít. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az 
emlékmű teljes körű megvalósítására. 
Az emlékmű elkészült, az avatása megtörtént. 
 
58/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés tartalékában szereplő 
„Fenntartott intézmények felújítási és karbantartási kerete” előirányzatból 20 millió forint 
felszabadításával, a mellékletben szereplő táblázat szerinti célokra, egyetért. 
Az összeg felszabadítása megtörtént. A mellékletben meghatározott munkálatok egy része 
elkészült, másik részük megvalósítása folyamatban van.  
 
67/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „ Kiskunhalas Város 
Egészségügyéért” díjat adományoz: 
Börcsökné Ábrahám F. Edit ifjúsági védőnőnek a Védőnői Szolgálatnál végzett kiemelkedő és 
példamutató munkája elismeréséül. 
Dr. Balázsik Andrea osztályvezető főorvosnak a csecsemő- és gyermekgyógyítás területén 
végzett kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül. 
Nagy József mentőállomás vezetőnek az Országos Mentőszolgálatnál végzett kiemelkedő és 
példamutató munkája elismeréséül. 
A díjak 2019.július 3-án a Semmelweis nap keretében átadásra kerültek. 
 
77/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete további egy Tanyagondnoki 

Szolgálatot (III.) kíván alapítani 2019. július 01., legkésőbb a döntés véglegessé 
válásának napjától, azzal, hogy a létrehozott Tanyagondnoki Szolgálat alapításához és 
működéséhez szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrehozott III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálatot 2019. július 1. napjától, legkésőbb a döntés véglegessé 
válásának napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központba (a továbbiakban: HTKT SZSZK) integrálja. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálat Szakmai Programját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatandó 1 fő főállású 
szakember vonatkozásában - az 1/2000. SzCsM rendelete 39. §. (5) bekezdés alapján - a 
személyi és tárgyi feltételek biztosításához, (ide értve különösen: gépjármű, mobiltelefon), 
továbbá mindezek és a képzés költségeit finanszírozza. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a HTKT SZSZK és a 
Tanyagondnoki szolgálat dolgozójának nyilatkozatát a 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
III. sz. Tanyagondnoki szolgálat részére Suzuki Ignis típusú gépjármű beszerzésére, azzal, 
hogy annak költségét a 2019. évi költségvetésben biztosítsa. Továbbá felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a gépjármű HTKT SZSZK részére történő hasznosításba adásáról 
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intézkedjen, amellyel összefüggésben egyúttal jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a HTKT SZSZK közötti, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó 
Hasznosítási szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés és annak esetleges módosításai aláírására. 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a HTKT SZSZK között 2018. október 01. napján kelt, S/1728/2018 és 
S/1727/2018 iktatószámokon iktatott, a KCE-111, Suzuki Ignis típusú gépjárműre, és a 
KFL-739, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó Hasznosítási szerződések 
módosításait a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a jelen és további szerződés módosítások aláírására. 

8. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
III. sz. Tanyagondnoki szolgálat alapításával, működtetésének átadásával és 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződések, dokumentumok aláírására, a szükséges 
nyilatkozatok megtételére és pályázatok benyújtására és az esetleges módosítások 
aláírására. 

A tanyagondnoki szolgálat létrehozása megtörtént, folyamatosan működik.  
 
84/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 
alapján, a szabályozási tervnek megfelelően a Kiskunhalas, belterület 7211 hrsz alatti 
közpark megnevezésű ingatlan művelési ágát beépítetlen területre kívánja módosítani. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges ingatlan-
nyilvántartási eljárást kezdeményezze, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a művelési ág beépítetlen 
területre történő változtatását követően értékesíteni kívánja a Kiskunhalas, belterület 7211 
hrsz alatti ingatlant nettó 150.000.-Ft vételáron a KB Autoteam Kft. (6400 Kiskunhalas, 
Keceli út 19-23.) részére, amennyiben a Vevő vállalja a tulajdonszerzéssel kapcsolatos 
valamennyi költséget. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
A művelési ág változtatás bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba.  
 
94/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 9.§-a alapján „Kiskunhalas Város  
Közszolgálatáért” díjat adományoz Baics Tamás köztisztviselőnek, példamutatóan magas 
színvonalon végzett közszolgálati tevékenységéért. 
A Hirling József Lovasparkban megrendezésre került köztisztviselő ünnepség keretében 
átadásra került.  
 
97/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 
a) Kiskunhalas, belterület 4577 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 
2864 m2 területű  
b) Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 
29.598 m2 területű  
c) Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút 
megnevezésű, 3880 m2 területű 
ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az igényelt ingatlanokat a helyi 
közutak kialakítása és fenntartása feladatellátásához kívánja használni. A megszerzendő 
tulajdon a helyi közlekedés biztosítását, mint kötelező önkormányzati feladatot segíti. 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését. 
4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 
védettség alatt. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunhalas, belterület 4577 
helyrajzi számon felvett, Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett és a 
Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunhalas, belterület 4577 
helyrajzi számon felvett, Kiskunhalas, belterület 4579 helyrajzi számon felvett és a 
Kiskunhalas, külterület 10001/1 helyrajzi számon felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
7.A Képviselő-testület a terület tulajdonjogának megszerzését követően költségvetésében 
biztosítja a fenntartáshoz szükséges forrásokat. 
A határozat megküldésre került az MNV Zrt. részére.  
 
98/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mókus utca elnevezést adja a 
41859/6 hrsz.-ú és a 41838/2 hrsz.-ú ingatlanoknak, valamint a két ingatlan között a 
szabályozási terv szerint  a jövőben kialakuló új közterületnek és út művelési ágú ingatlannak. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elnevezés átvezetésével 
kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljárjon. 
Az új utca elnevezés a címnyilvántartásba bejegyzésre, a földhivatal számára megküldésre 
került.  
 
99/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 
Kiskunhalas, belterület 3012/6 hrsz.-ú ingatlan megosztásához a Prizma Geodézia Földmérő 
Bt. által 32/2019. számon elkészített, a Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
által 16/199/2019. számon záradékolt, jelen határozat mellékletét képező változási vázrajz 
alapján. A Képviselő-testület a vázrajz alapján kialakuló 3012/8 hrsz.-ú, 819 m2 területű, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant forgalomképessé nyilvánítja annak 
értékesíthetősége érdekében és a nyilvántartott közterület mértékét egyúttal 819 m2-rel 
csökkenti. 
Az ingatlan megosztása megtörtént, földhivatali bejegyzése folyamatban van.  
 
118/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza 2019. augusztus 
1. napjától 2024. július 31. napjáig a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezetői 
(magasabb vezető) feladatainak ellátásával. 
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete szerinti pedagógus 
II. fokozat 14. kategóriájának megfelelő alapbér, 

 illetménypótlék, az illetményalap 40 %-ának megfelelő intézményvezetői pótlék. 
Az intézményvezető megbízása megtörtént.  
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125/2019. Kth. 
1. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi 
Könyvtára alapító okiratának módosítását a 3. melléklet szerint jóváhagyja, így az 
egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 

3. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító 
okiratának módosítását az 5. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a 6. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

4. A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratának módosítását 
a 7. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 8. 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

5. A Képviselő-testület a Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítását a 9. 
melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 10. 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

6. A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
módosítását a 11. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító 
okiratot a 12. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

7. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 
alapító okiratok és a módosító okiratok aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtására. 

A Magyar Államkincstár a módosításokat bejegyezte és az új alapító okiratokat megküldte 
részünkre. 
 
126/2019. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a Központi Háziorvosi Ügyelet feladat ellátását 
szolgáltatási koncessziónak minősíti.  

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az eljárás előkészítésére és lefolytatására és ezzel összefüggésben a 
szükséges dokumentumok aláírására. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az Emergency Service  Egészségügyi Szolgáltatóval – 2019. augusztus 
01. napjától, 2019. december 31. napjáig – kötendő feladat-ellátási szerződés  
aláírására. 

A szerződés aláírása folyamatban van.  
 
127/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a HTKT 
további egy Tanyagondnoki Szolgálatot (III.) alapítson 2019. július 01., legkésőbb a 
döntés véglegessé válásának napjától, azzal, hogy a létrehozott Tanyagondnoki 
Szolgálat alapításához és működéséhez szükséges költségeket a költségvetésében 
biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2019. Kth. számú 
határozat 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

A tanyagondnoki szolgálat létrehozása megtörtént, folyamatosan működik.  
 
129/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Kiskunhalas belterület 2524/3 hrsz-ú, a Ger-Kilo Bt. (6400 Kiskunhalas, Thúry utca 
6.I/3.) tulajdonát képező ingatlant 40.2 millió forint vételáron. 20 millió forint vételárrész 
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megfizetése a szerződés aláírását követő 8 napon belül történik meg a jelzálogjog törlése 
mellett. 15 millió forint vételárrész 2020. február 10-ig, 5.2 millió forint vételárrész 
2020.október 31-ig kerül kifizetésre. Az Önkormányzat az első részlet megfizetésekor lép 
az ingatlan birtokába, a tulajdonjog a teljes vételár megfizetésekor száll az 
Önkormányzatra. Eladónak vállalnia kell, hogy gondoskodik az ingatlan terhelő 
bejegyzések törléséről. Ennek elmulasztása estén a szerződés semmis. 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és 
annak aláírására. A Képviselő-testület a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket 
vállalja. 

Az első részlet kifizetésre került.  
 

130/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: R.) 25.§ (1) bek. b) pontja szerinti zártkörű pályázat útján kívánja 
hasznosítani, 15 éves határozott időtartamra bérbe adni a kiskunhalasi 3935 hrsz alatt 
összesen 2365 nm alapterülettel felvett, ténylegesen és természetben Kiskunhalas, Petőfi 
Sándor utca 7-9 szám alatt található ingatlan egészét. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, 
hogy a bérlő köteles térítésmentesen biztosítani az ingatlan használatát a Kuruc Vitézek 
Nyugállományú Egyesület számára az egyesület által eddig használt mértékig. A Képviselő-
testület a pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t. 
A zártkörű pályázat kiírásra és lefolytatásra került. 
 
131/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 2524/6 hrsz alatti ingatlan 
138/10000-ed tulajdoni hányadának és az Önkormányzat tulajdonát képező 1815/52/A/16 
hrsz alatti ingatan 1/1 tulajdoni hányadának elcserélésére vonatkozóan tárgyalást 
kezdeményezzen a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.-vel és a cseremegállapodást készítse 
elő. 
Egyeztetés folyamatban.  
 
133/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a kiskunhalasi birkózócsarnok II. ütemének fejlesztéshez kapcsolódóan az 
Önkormányzat javára juttatandó 29 millió forint támogatási összegről szóló megállapodást 
aláírja, a megállapodásban szereplő feladatokat végrehajtsa.  
A támogatási okirat egyeztetése zajlik.  

 
134/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja a 2358/1 hrsz-ú, a 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (1116 Budapest, Tétényi út 128/B-
130) tulajdonát képező ingatlan tulajdonjogának térítésmentes felajánlását. A Képviselő-
testület megbízza a Polgármestert a tulajdonjog-átruházó szerződés elkészíttetésére és annak 
aláírására. A Képviselő-testület a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket vállalja. 
A szerződés előkészítése folyamatban van.  
 
135/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas belterület 2246 hrsz 
alatti földterület déli határa mentén húzódó területnek, ezen belül a Városháza sarka 
közelében levő ivókúttól a buszpályaudvar irányába haladó sétánynak a „Újszandec – Nowy 
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Sacz sétány” földrajzi megjelölést adja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy 
a földrajzi megjelölés közterületi táblán való megjelenítéséről gondoskodjon. 
A tábla kihelyezése megtörtént.  
 
136/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. által a 2019-2033 időszakra elkészített, ivóvíz hálózatot érintő 
Gördülő Fejlesztési Terv módosítását és felhatalmazza a Polgármestert, hogy módosítás 
benyújtásához szükséges nyilatkozatot aláírja.  
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-nél az iratok előkészítése zajlik.  
 
138/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – az 
önkormányzat által fenntartott óvodai intézményekben az alábbi, óvodai 
csoportszámok indítását engedélyezi a 2019/2020. nevelési évben, nevelési évben: 
 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri 
Óvoda 

11 óvodai csoport 
+1 bölcsődei csoport 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda 2 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 4 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 2 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport  

   
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó engedélyezi, 
hogy a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde „Halacska, Napocska és Pillangó” 
csoportjaiban a maximális 25 fős csoportlétszám legfeljebb 20 % -kal átléphető 
legyen. 

Az óvodai csoportok a határozat szerint működnek.  
 
139/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – valamint 
az Nkt. 25.§.(7) bekezdésére, az önkormányzat által fenntartott Százszorszép Óvodák 
Pirtói Vackor Óvodai intézményben a 2019/2020. nevelési évben két csoport 
elindítását, - az egyik csoport „Napocska” néven 20 fővel, a másik csoport „Kikerics” 
néven 14 -fővel határozza meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó – amennyiben 
a MÁK nem jegyzi be a módosító Alapító okiratot - a Százszorszép Óvodák Pirtói 
Vackor Óvoda „Napocska” csoportjában engedélyezi, hogy a maximális 25 fős 
csoportlétszám legfeljebb 20 % -kal átléphető legyen.  

Az ügyintézés folyamatban van. 
 
140/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Pirtó Község 

Önkormányzatával a 2016. május 3. napján kötött Köznevelési szerződés módosítását a 
jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Köznevelési szerződés módosításának aláírására. 

Az ügyintézés folyamatban van. 
 
141/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 
működéséről szóló I. félévi beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
A határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
142/2019. Kth. 
Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi ellátásáról 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség 2018. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját, 
valamint a 2019. évi munkatervét az I. sz. melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus 
Főplébánia 2018. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló, valamint a 2019. évi munkatervét 
a II. sz. melléklet szerint.  

A határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
144/2019. Kth. 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kiegészített 

Közbeszerzési szabályzatot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. 
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” tárgyú közös közbeszerzési eljáráshoz készített eseti 
közbeszerzési szabályzatot a 2. sz. melléklet szerint. 

A közbeszerzési szabályzat határidőre publikálásra került a www.kiskunhalas.hu honlapon. 
 
146/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
ZP-1-2019 kódszámú pályázati felhívásra, a Kiskunhalas, 41380 hrsz.-ú út szórt útalapos 
felújítására, valamint a fejlesztett úthoz kapcsolódóan szigetüzemű, napelemes közvilágítás 
kialakítására összesen legfeljebb 10 millió forint összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye és a dokumentumokat aláírja. 
A pályázat benyújtásra került.  
 
148/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése című pályázati felhívásra a „Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 
csoportfejlesztése” címmel, legfeljebb 100 millió forint összegig pályázatot nyújtson be, a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja. Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási kérelem benyújtásához szükséges forrást 
a 2019. évi költségvetésből biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a támogatási kérelem mellékletét képező, pályázat benyújtásáról 
szóló konzorciumi megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-
vel aláírja. 

A pályázat benyújtásra került.  
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149/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019. Kth. számú 

határozat 1. pontját a következők szerint módosítja: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pontja szerint, az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bölcsődei főzőkonyha (6400 
Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17., hrsz. 4730/21) kapacitásbővítésére, ennek 
keretében diétás konyha kialakítására pályázatot kíván benyújtani 17.614.726,-Ft 
támogatási összegre. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosítja 3.108.482,-Ft összegben. A Képviselő-testület megbízza a 
Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, dokumentumok aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére, és 
nyertesség esetén a pályázat megvalósítására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2019.Kth. számú 
határozatot az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
információk alapján megállapítja, hogy az utóbbi években egyre növekszik a speciális 
diétára szoruló óvodás és bölcsődés gyermekek száma, továbbá speciális étkezésre 
jelentős igény mutatkozik, ami naponta kb. 60 adag készítését tenné szükségessé, ám a 
főzőkonyha infrastrukturális hiányosságok miatt nem tudja a diétás étrendre szoruló 
gyermekeket ellátni, mivel a feltételek nem biztosítottak. Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat célja a diétás 
konyha kialakítása és a működtetés feltételeinek megteremtése. 

A hiánypótlás benyújtásra került a pályázathoz. 
 
150/2019. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a ZP-1-2019 kódszámú pályázati felhívásra, összesen legfeljebb 10 millió forint 
összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat 
aláírja. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges forrást a 2019. évi költségvetésből biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a 146/2019.Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
A pályázat benyújtásra került.  
 
151/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
településrendezési eszközök módosítási terve, amely a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 
0181/5; 0181/68; 0181/19 (telekalakítás után 0181/78); 0181/56; 0181/64; 0181/65; 
0181/66; 0181/70; 0181/71; 0181/72; 0181/73 (telekalakítás után 0181/78 és 0181/72) 
helyrajzi számú telekcsoportra készült, a partnerségi egyeztetés során a partnerek részéről 
kifogásoló véleményt nem kapott, ezért a tervanyagban foglaltakkal egyetért és megbízza a 
Polgármestert a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésével. 
A végső szakmai véleményezési eljárás megkezdődött. 
 
152/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Kiskunhalas 2884/3 helyrajzi számú (Gárdonyi utca 1/a) 
ingatlanon lévő 10 db kínai nyár, 2 db közönséges dió, 2 db fekete fenyő, 1 db hárs, 1 db zöld 
juhar és 2 db mályvacserje kivágására, azzal a kikötéssel, hogy a fás szárú növények 
pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg kell történnie. 
A fakivágás megtörtént. 
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154/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Kiskunhalas Város Helyi 
Választási Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
Tag:  

1. Dr. Kecskés Patrícia 
2. Dér János 
3. Lengyel Erika 

Póttag:  
1. Bundity Zsuzsanna 
2. Dr. Kovács Melinda 

A bizottság tagjai 2019.augusztus 26-án Polgármester úr előtt letették az esküt, valamint 
megtartották alakuló ülésüket is, ahol elnökké dr. Kovács Patríciát választották.  
 
155/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. szeptember 01. napjától 2020. augusztus 31. 
napjáig bérbe veszi a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. 138/10000-ed arányban 
tulajdonát képező 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlanrészt az 
1. sz. mellékletet képező Bérleti szerződés alapján, orvosi pihenőszoba biztosítása céljából, 
egyben felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. mellékletben lévő Bérleti szerződés és annak 
módosításainak aláírására. 
A szerződés aláírásra került.  
 
156/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. szeptember 01. napjától 2019. december 31. 
napjáig használatba adja a 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám alatti 
ingatlant az Emergency Service Kft. javára, térítésmentesen, a 2. sz. mellékletet képező 
Használatba adási szerződés alapján, orvosi ügyeleti ellátás tevékenység folytatására, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a 2. sz. mellékletében lévő Használatba adási szerződés és 
módosításainak aláírására. 
Az önkormányzat részéről már aláírásra és kiküldésre került az Emergency Service Kft. 
részére, a visszaérkezését várjuk.  
 
157/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Humánpolitikai 
Bizottság hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy - az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2017. 
(V.26.) önkormányzati rendelet 18. § (6) bekezdése alapján – a Kiskunsági-Víziközmű Kft.-vel 
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló, 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás 
lakótelep 8. szám I. emelet 18. ajtószám alatti lakás bérlete kapcsán a Kiskunsági-Víziközmű 
Kft. mentesül a közös költség megfizetése alól. 
A határozat megküldésre került az érintettek részére.  
 
158/2019. Kth. 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiskunhalas 1049/4, 1050 és 1051 helyrajzi 
számú ingatlanokon lévő 1 db koronaakác, 1 db boróka, 1 db aranyvessző cserje és 1 db 
hóbogyó cserje kivágásra kerüljön azzal a kikötéssel, hogy a fás szárú növények 
pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg kell történnie. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiskunhalas 3660 helyrajzi számú Ady 
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Endre utcán lévő 8 db japánakác és 3 db ostorfakivágásra kerüljön azzal a kikötéssel, hogy 
a fás szárú növények pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg 
kell történnie. 

A fák kivágása folyamatban van.  
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 11. 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


