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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
103/2019. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
2019. évben önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására a következők szerint: 

1.) 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 
Kuruc vitézek téri főzőkonyha (Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17., hrsz. 4730/21) 
kapacitásbővítésére, ennek keretében diétás konyha kialakítására pályázatot kíván 
benyújtani 20.723.207,-Ft támogatási összegre. A Képviselő-testület a pályázat 
önerejét a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja 3.108.481,-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 Önkormányzata a Kuruc Vitézek tere 17. szám alatti főzőkonyha 
felújításával kapcsolatos megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeli ütemezését a 
pályázat pozitív elbírálásáról szóló 2019. szeptember 20-i miniszteri döntésről való 
értesítésre tekintettel a következők szerint elfogadja: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására" benyújtott pályázatának megvalósítási és finanszírozási ütemterve 

  Tevékenység kezdete Tevékenység vége Pénzügyi teljesítés 

Projekt megvalósítás 
teljes időszaka 

2019. október 2020. június 2020. július 

Tervezés 2019. október 2019. november 2019. december 
Műszaki ellenőrzés 2019. november 2020. június 2020. július 
Építési munka 2019. november 2020. június 2020. július 
Eszközbeszerzés 2019. november 2020. január 2020. február 
A pályázat benyújtásra került, de támogatásban nem részesült.  
 
170/2019. Kth. 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény 36.§ (3) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba kívánja venni a 
Thorma János Múzeumot (címe: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. működési 
engedély száma: TerM/14013/2012; besorolása: közérdekű muzeális kiállítóhely). A 
Thorma János Múzeum továbbra is múzeumi tevékenység céljára szolgálna, amely az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatot segítené elő. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő minden költségek megtérítését. 

3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a 
tulajdonba vétellel kapcsolatos feladatok előkészítésével, ellátásával, és felhatalmazza 
az ezekhez kapcsolódó szükséges dokumentumok aláírására. 

A határozat továbbítva lett az MNV Zrt. felé, kormánydöntés még nem született. 
 



6/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a 7250/9 hrsz alatti ingatlant a Prizma Geodézia Földmérő 
Bt. által készített 16/7/2020 számú, 2020. jan. 15-én záradékolt változási vázrajz alapján, 
mely szerint a 7250/10 hrsz alatt út, a 7250/11 alatt beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 
alakul ki. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt annak 
törzsvagyonból történő kivételéről is. 
2. A Képviselő-testület a Prizma Geodézia Földmérő Bt. által készített 16/7/2020 számú, 
2020. jan. 15-én záradékolt változási vázrajz alapján kialakuló 7250/11 alatt beépítetlen 
terület művelési ágú, 1096 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja Vlazan Ciprian Razvan 
valamint Vlazan Roxana Oana (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca 16. I. Emelet 4.) 
vevők részére 1.630 eFt vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírásra. 
Az adásvételi szerződés aláírásra került.  
 
7/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a balesetveszély elhárítása 
érdekében elrendeli a 6/A/1 hrsz alatti (Hősök tere 4.) lakás lebontását és felhatalmazza a 
Polgármestert az alapító okirat módosításhoz kapcsolódó és egyéb tulajdonosi nyilatkozatok 
és intézkedések megtételére. 
A határozat pontosítása indokolt, megjelölve a bontásért felelőst. 
 
28/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiskunhalas Városért” kitüntetést 
adományoz: 
Szécsiné Rédei Éva Csipkeház igazgatónak a halasi csipke népszerűsítése érdekében végzett 
kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül. 
dr. Döme Ottó nyugdíjas pedagógusnak Kiskunhalas város kulturális élete terén végzett 
kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül. 
Az október 23-i ünnepségek keretében adták át a kitüntetéseket.  
 
58/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belterületbe vonja a 40451/2 hrsz 
alatti (Kopolyai út), kivett közút művelési ágú ingatlant. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert az ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészíttetésére, aláírására. 
Az ingatlannyilvántartási eljárás folyamatban van.  
 
63/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Közneveléséért kitüntetést 
adományoz: 
Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezetőnek, 
Balogh Zoltánné tanítónőnek és 
dr. Martinov Tiborné középiskolai tanár részére 
A díjak átadására előreláthatólag a 2020. október 23-i nemzeti ünnep városi 
megemlékezésének keretében kerül sor. 
Az október 23-i ünnepségek keretében adták át a kitüntetéseket.  
 
 
 
 



79/2020. Kth. 
1. Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi szolgáltatásainak átszervezéséhez, 
azzal, hogy a szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Családok Átmeneti 
Otthona II. intézményi egység megszüntetéséhez. 
Határidő: 2020. szeptember 30-ig 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása intézmény megszüntetéséhez. 
Határidő: 2020. szeptember 30-ig 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a hajléktalanok éjjeli 
menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi egység 30 
férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges 
legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket a költségvetésében 
biztosítja. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a nappali melegedő 
(6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi egység 30 férőhelyes 
kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges legrövidebb 
határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Családok Átmeneti 
Otthona I. intézményi egységhez kapcsolódó külső férőhely (6400 Kiskunhalas, 
Molnár u. 6.) 12 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést 
követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket 
a költségvetésében biztosítja. 
 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámát 2020. 
október 1. napjától 218 főben határozza meg.  

8. A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Polgármesterét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz szükséges minden 
nyilatkozatot megtegye, az eljárásokat lefolytassa, dokumentumokat aláírja. 

Az engedélyezési eljárás folyamatban van.  
 
80/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által lefolytatandó működési 
engedélyeztetési eljárást, annak érdekében, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 
részére új telephelyként kerüljön bejegyzésre a Kiskunhalas, a 6400 Kiskunhalas, 
3662 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlan 
(Polgármesteri Hivatal régi épülete-Kisvárosháza), továbbá a 6400 Kiskunhalas, 
Thúry József utca 6 sz. alatti ingatlan telephely működésére vonatkozó engedély 
visszavonásra kerüljön. 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a működési engedélyezési eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő intézkedések 
megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozatok és esetleges módosítások 
aláírására. 

Az engedélyezési eljárás folyamatban van. 
 
83/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. Kth. számú 
határozatával megállapított és a 8/2020. (IV.07.) Polgármesteri határozattal 
módosított határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 



„1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős ideiglenes 
bizottságot állít fel az egyes állattartással összefüggő kérdések 2020. szeptember 30. 
napjáig történő felmérése érdekében. Az ideiglenes bizottság általános jelleggel 
elemezheti a város közigazgatási területén hatályban lévő állattartással kapcsolatos 
szabályokat, összevetheti a magasabb szintű jogszabályokkal és elvi lehetőséget 
fogalmazhat meg – jogszabályokkal összhangban és alátámasztva– az állattartással, 
kiemelten a városi lótartással kapcsolatban.” 

2. A 38/2020. Kth. számú határozattal megállapított és a 8/2020. (IV.07.) Polgármesteri 
határozattal módosított határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„3. Az ideiglenes bizottság a felülvizsgálat befejezését követően a feltárás 
eredményéről és javaslatairól a 2020. évi októberi ülésre előterjesztést készít a 
Képviselő-testület részére.” 

A szeptemberi testületi ülésen két határozat is született a témában (146/2020. és 
147/2020.Kth.). 
 
85/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi 
hulladékgazdálkodási akcióterv tervezetét a melléklet szerint, továbbá felhatalmazza Fülöp 
Róbert polgármestert a részletes szabályrendszer kidolgozására. 
Társadalmi egyeztetés van folyamatban a témában, valamint rendeletmódosítások előtt 
állunk. 
 
113/2020. Kth. 
Becze Ilona fellebbezés elbírálása 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
 
114/2020. Kth. 
Kerekes Erzsébet fellebbezés elbírálása 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
115/2020. Kth. 
Kolompár Erzsébet fellebbezés elbírálása 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
116/2020. Kth. 
Kolompár Zsoltné fellebbezés elbírálása 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
117/2020. Kth. 
Kósa Anikó fellebbezés elbírálása 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
118/2020. Kth. 
Sárvári Erzsébet fellebbezés elbírálása 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
119/2020. Kth. 
Juhászné Kleczli Katalin fellebbezése 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
 



121/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 2020. 
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. a, pontja, 
valamint „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására című pályázati kiírás alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be 
a települési önkormányzatok 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatására.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 
megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 
A pályázat benyújtása megtörtént, elbírálása folyamatban van.  
 
122/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2021. évre kiírt, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiskunhalas Város Polgármesterét a csatlakozási 
dokumentumok aláírására.   

A csatlakozási nyilatkozatot a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma befogadta.  
 
123/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 238/2018. Kth. 
számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló helyi szabályzatot és elfogadja azt 
egységes szerkezetbe foglaltan az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

2. Az ösztöndíjpályázat forrását Kiskunhalas Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetése, szociális feladatok ellátására biztosított fedezetében biztosítja.   

A 2020. november 5-ig beérkező pályázatok a szabályzatban foglaltak szerint lesznek 
elbírálva.  
 
125/2020. Kth. 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020. szeptember 01. napjától 2022. augusztus 31. 

napjáig használatba adja a 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám alatti 
ingatlanrészt az Emergency Service Kft. javára, térítésmentesen, a mellékletet képező 
Használatba adási szerződés alapján, orvosi ügyeleti ellátás tevékenység folytatására.  

2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a határozat mellékletében lévő Használatba adási szerződés és annak esetleges 
módosításainak aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  
 
127/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 
a Berki Viola Közalapítvány alapító okiratának 5.) pontjában szereplő 
„Közalapítvány tevékenysége” bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:  
„Közalapítvány tevékenysége: 

a) A célok megvalósítása érdekében az évenként kiírt pályázatok elbírálása és a 
nyertes pályázat kiállításának megrendezése. 

b) A Kiskunhalason lévő Berki Viola alkotások figyelemmel kísérése, kiállításokon 
való megjelenésük elősegítése, együttműködve a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeumával 

c) Alapítvány anyagi lehetőségeinek folyamatos bővítése.” 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 

a Berki Viola Közalapítvány alapító okiratában a „10.) A kuratórium működése” 



bekezdés negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „Szabályszerűnek 
az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 10 nappal az ülés 
időpontját megelőzően emailben értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást 
kapnak.” 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 
a Berki Viola Közalapítvány alapító okiratában a „10.) A kuratórium működése” 
bekezdés ötödik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „A meghívónak 
tartalmaznia kell: az alapítvány nevét, székhelyét az ülés helyét és az idejét, a 
napirendi pontokat, határozatképtelenségre vonatkozó szabályokat, figyelmeztetéseket 
illetve az új időpontot, ami 10. napnál nem lehet később, és mellékelni kell hozzá az 
ülésen tárgyalandó előterjesztéseket is.” 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 
a Berki Viola Közalapítvány alapító okiratában a „10.) A kuratórium működése” 
bekezdés hetedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését el kell halasztani az eredeti ülés 
időpontjához képest 10 napon belüli időpontra, ugyanazon napirendi pontokkal új 
ülést kell kitűzni, amely a megjelent szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül 
határozatképes.” 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 01. napjától 
kezdődően, határozatlan időre megválasztja Kollarics Gábort a Berki Viola 
Közalapítvány kuratóriumi tagjának. 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 01. napjával 
a Berki Viola közalapítvány 3 tagú felügyelő bizottságát visszahívja, valamint 
megszünteti a felügyelő szerv működését. 

7. A Képviselő-testület megköszöni a Felügyelő Bizottságok tagjainak a tulajdonos 
érdekében végzett munkáját. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

A képviseletet ellátó ügyvéd megindította a szükséges eljárást.  
 
128/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 01. napjával a 
Halasi Csipke Közalapítvány 3 tagú felügyelő bizottságát visszahívja, valamint 
megszünteti a felügyelő szerv működését. 

2. A Képviselő-testület megköszöni a Felügyelő Bizottságok tagjainak a tulajdonos 
érdekében végzett munkáját. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

Előterjesztés készül a határozat hatályon kívül helyezéséről. 
 
130/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 01. napjával 
a Városért Közalapítvány 3 tagú felügyelő bizottságát visszahívja, valamint 
megszünteti a felügyelő szerv működését. 

2. A Képviselő-testület megköszöni a Felügyelő Bizottságok tagjainak a tulajdonos 
érdekében végzett munkáját. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

A képviseletet ellátó ügyvéd megindította a szükséges eljárást. 
 
 
 



131/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi 

Hegyközség a Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 
Kiskunhalas 222/20/A/31 hrsz. alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. 
12. FSZ 31. szám alatti ingatlant 2024. november 30. napjáig a 220/2019. Kth. számú 
határozata alapján létrejött hasznosítási szerződésre tekintettel székhelyként használja, és 
az ingatlan a Halasi Hegyközség székhelyeként a Kecskeméti Törvényszék 
nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a mellékletben szereplő székhelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat aláírására és az 
ehhez szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.  

A nyilatkozat aláírásra került.  
 

132/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 
Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 8.802 eFt adózott eredménnyel 
(nyereség) elfogadja.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 
Szolgáltató Kft. 2019. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.  
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
135/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja jelen határozat 

mellékleteként csatolt, az Intézményekkel megkötött a közfoglalkoztatási programhoz 
kapcsolódó „Együttműködési Megállapodást.” 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
Együttműködési Megállapodás módosítására. 

A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
144/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel 2008. 
január 15-én megkötött, „Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása” 
című, 2008/153. számú szerződés hatályát 2021. március 31-ig meg kívánja hosszabbítani. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló szerződés-módosítást 
aláírja. 
A szerződésmódosítás aláírása megtörtént.   
 
148/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja jelen határozat mellékeltében 
foglalt tartalommal a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 
módosítását és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
A működési szabályzat aláírásra került, hatályba lépett.  
 
149/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya, BK/TH/3766-
1/2020. iktatószámon, 2020. augusztus 11. napján kelt levelében és a BK/TH/6229-1/2019. 
iktatószámon, 2019. december 11-én kiküldött levelében foglalt javaslatokat és szakmai 
segítségnyújtást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, amellyel összefüggésben felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon az új rendelet tervezet 2020. novemberi testületi ülésre 
történő beterjesztéséről. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a helyi 



Közművelődési Kerekasztal és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 
véleményének kikérésével gondoskodjon a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. 
§ (3) bekezdés a) ponton felül még további kettő, a 76. § (3) bekezdés b)-g) pontjaiban 
nevesített szolgáltatás megszervezéséről 2020. december 31. napjáig. 

A képviselő-testületi határozat felöltésre került a Törvényességi Felügyeleti Írásbeli 
Kapcsolattartás felületére.  
 
150/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, 
a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Százszorszép Óvodák 2019/2020-as nevelési 
évre vonatkozó szakmai munka beszámolóit a melléklet szerint jóváhagyja. 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
151/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 
98/2020.Kth. számú határozatának 1. pontját:  
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 
2019. évi éves beszámolóját 367.740 eFt nettó árbevétel mellett, 8.636 eFt 
eredménnyel (nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az 
eredménytartalékba helyezi. 

2. A határozat 2.pontját változatlan formában hatályban tartja.  
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
152/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló I. félévi beszámolóját az alábbiak szerint: 
 

Támogatási forma 
megnevezése 

Kérelmek 
száma 

Támogatott 
kérelmek száma 

Elutasított 
kérelmek száma 

Bérlői jog megszüntetés 1 1 0 

Lakás kiutalás 21 
21 (ebből 18 

költség alapú) 0 

Lakásszerződés 
hosszabbítás 3 3 0 

Önkormányzati szociális 
lakásbérleti szerződés 
hosszabbítása 68 52 16 

Önkormányzati bérlakás 
csere 2 2 0 
 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
 



153/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló I. félévi beszámolóját az alábbiak szerint:  
 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. vezető tisztségviselőinek, cégvezető-
vezérigazgatónak és könyvvizsgálójának megválasztásának, azok díjazásának 
megállapításának, továbbá az ehhez kapcsolódó alapszabály módosításának jóváhagyása  

Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz (Eperd utca) 

Kiskunhalas, Kölcsey utcán új parkolók létesítése  

Kiskunhalason két földút zúzottköves megerősítése (0199 és 0211/22 hrsz.)  

Kiskunhalas, Kossuth utcán a parkolási rend módosítása 

Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz (Ipari Park I.) 
A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének 
módosítása 

A Vakáció Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása  

A Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági szerződésének 
módosítása 

Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz (Monszpart L. utca) 

Iszapkezelő telep rekonstrukciója (fakivágás, árokásás) 

A Jánoshalma, Kiserdő tanya 166. szám alatti önkormányzati bérlakás/tanya értékesítése 
A Kiskunhalas, Bocskai u. 1. 4. em. 14. szám alatti bérlakás értékesítése 
A Kiskunhalas 6012/8 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 
A Kiskunhalas, Széksós u. 13. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésének elutasítása 
A Kunság- Halas Hulladékgazdálkodási Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz (Szakképzési Centrum) 
Kiskunhalas, Átlós utcai útcsatlakozás létesítése 
Kiskunhalas, Szabadság téri új parkolók létesítése 
 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló október havi beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 
 
Kiskunhalas, 2020. október 19. 
 
 
 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


