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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.  

3. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

7. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9.  

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12. Tapodi Attila 1  SHT 

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

(12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

2. Vizkeleti Szabolcs 1 SHT 

 

 (2 fő 13,33 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Csendes Ildikó   pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Darányi Lili szervezési ügyintéző 
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Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 

Dr. Rékasi Cecília jogi referens 

Meggyesi József  közútkezelő 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

ügyvezetője 

Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója 

Dr. Szepesvári Szabolcs Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

főigazgatója 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hevesiné Vincze Éva és Tapodi Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

-----Napirend előtti hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Egy olyan problémát szeretne eléjük tárni, amit már többször sokféleképpen jelzett a 

városvezetés felé. Nevezetesen azt, hogy a Petőfi utca felújítása óta sok helyen a csapadékvíz 

elvezetés nem működik. Itt egy működő csapadékvíz elvezető rendszerük volt. Azért, mert a 

megemelkedett úttest szintje miatt a csapadékvíz nem az út szélén elhelyezett víznyelők irányába 

folyik, hanem az alacsonyabban fekvő kapubejárókban áll meg. A kialakult helyzet 

nyilvánvalóan tervezési, vagy kivitelezési hibákra vezethető vissza. A hiba kijavítás helyett az 

történt, hogy az úttest mellett vízgyűjtő árkok lettek kialakítva. Sajnos ez nem oldotta meg azóta 

sem a problémát. Csapadékos időszakban egy víztengeren keresztül kell bejutnia néhány ott 

lakónak a saját kapuján. Kérte tovább a csatornafedelek szintbe hozását. Ebben sem történt 

érdemi változás azóta. Ezért kéri tisztelettel a városvezetést, hogy a csatornázások kapcsán 

felmerülő útjavításokkal összefüggő kivitelezői hibák vizsgálatát terjessze ki a Petőfi utca 

felújítása során elkövetett hibákra is. 

Azért döntött úgy, hogy napirend előtt kéri ezt és interpellációban, mert mint már mondta, 

többször jelezte ezt. A lakosok jelezték felé, hogy eddig érdemi változás nem történt. Szerintük 

nem megoldás az, hogy picit kiszélesítik azokat víznyelő árkokat, amelyek nem képesek azt a 

mennyiségű csapadékot elszikkasztani. 

A címet is azért választotta nagyon aktuálisnak, mert úgy gondolja, ha és amennyiben 

kivitelezői hiba a kialakult helyzet oka, akkor nem érdemes megvárni a garanciális idő lejártát, 
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hanem újra kellene intézkedni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezt a kérdéskört felé is jelezték az ott lakók, ő is kapott erről egy levelet. Megkérte a műszaki 

csapatot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Erre nem kapott választ. Viszonylag frissen jött 

levél. Foglalkoznak ezzel a témával és ő is érzi azt, itt vannak olyan problémás pontok, amelyek 

valóban lehet, hogy az út tervezésével, vagy kivitelezésével – ez majd kiderül menet közben-, de 

most megnehezíti egyes ott lakók életét. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Valami hasonló dolgot hozott ide napirend előtt azzal a címmel, hogy kis dolog, nagy dolog. 

Lehetett volna fordítva is a címe. Most nem a városukban lévő wc-zési lehetőségekről akar 

szólni, hanem arról a jelenségről, ami mindannyiuk életét így, megkeseríti, megnehezíti. 

Nagyon örülnek, hogy végre épülnek utak, járdák a városukban. Hála istennek, aki adott erőt, 

ezért is megoldoztak. Lehet nagy dolog, hajrá. Nem értik az emberek, ha csinálnak valamit, azt 

miért nem csinálják jól, jóra, használhatóra. Példaként két utca járdaépítését szeretné felhozni. 

A Kölcsey és a Kazinczy utcákban nemrég járda készült. Az utcák rávezetnek az 53-as útra, de 

itt megállt a tudomány, s megállt a babakocsit toló kismama, a kerekes széken érkező és 

tanakodik. Az előbb még örült, van új járda, de jó. Ideért, át szeretne kelni az úton, előtte egy 

szakadék, a padka. Elég magasan van, elgondolkodik. Van családtámogatás, van miniszter, van 

törvény, meghirdetve az idei évben a családok éve, van szociális miniszter, szociális 

érzékenység, propaganda is van bőven. Nagy dolog, mondják, akadálymentesítés viszont nincs. 

Meddig tartott volna a útpadkát letörni a járda szélességében és összehozni az út szintjével?! 

Az építők ott voltak, esetleges plusz anyagköltség nem lehetett volna túl sok. Mondják, hogy ez 

kis dolog, így nem lehet, úgy nem lehet. Az 53-as út kezelője szerint biztos, hogy nem ellenezte 

volna a kezelő. Ott voltak, mondták. Nem ő találta ki.  

Említette már az ezirányú törvényeket is. Van az akadálymentesítésről elég sok 

Magyarországon, európai uniós egyezményt is aláírtak, hogy ebbe az irányba haladnak. 

Egyeseknek a most itt említett példa és az ehhez hasonló dolgok lehetnek kis dolgok, de látniuk 

kellene, hogy az emberek mindennapjaiban a most említett és ehhez hasonló dolgok a nagy 

dolgok, bosszantó dolgok.  

Azt kérik az emberek, hogy ne csináljanak ilyen bosszantó hibákat, de ha már megtörténik 

–több is van a városukban-, akkor javítsák ki. Több figyelem kell a tervezőtől, a kivitelezőtől, az 

átvevőtől, mindenkitől. Ha már csinálnak valamit, akkor azt csinálják jól, jóra, használhatóra.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt valóban a fő problémát ez okozza, hogy különböző területeken járnak. Nem feltétlen 

szándékos kihagyás volt a rendszerben, hanem a közút kezelője nem ugyanaz az egyik oldalon, 

mint a másikon. Mire egyeztetik és különböző engedélyeket megkapnak, ez időben eltérhet. 

Nyilván azon vannak, hogy ezeket a problémákat úgy oldják meg, hogy valódi megoldásokat 

nyújtsanak, ne pedig félmegoldásokat. Ezt igyekeznek minden egyes területen így 

megvalósítani.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Február 25-én az 5.számú egyéni választókerületben Aradszky Lászlóné halála miatt időközi 

önkormányzati képviselő választás lesz. Zsófi iránti lakossági bizalmat jól mutatja, hogy a 
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legutóbbi három választáson mindig ő kapta a legtöbb szavazatot. A mandátumért most három 

jelölt indul. Juhász György a Fidesz-KDNP, Czupor Attila László a Munkáspárt jelöltje. Fejes 

Ferenc pedig a Jobbik, a DK, az MSZP és az LMP közös jelöltje. A Munkáspárt politikájával 

nem értenek egyet, de ők legalább ugyanazt mondják most is, mint harminc éve.  

Fejes Ferenc 2014-ben a Jobbik színeiben indult, igaz ekkor nem az 5-ös, hanem 3-as 

választókerületben, s a választópolgárok 14,6 %-ának nyerte el a bizalmát. Ezek tehát a tények. 

A döntést pedig a választók fogják meghozni arról, hogy képes egy személy egyszerre 

megjeleníteni a Jobbik, a DK, az MSZP és az LMP világnézetét. 

Juhász György a Fidesz-KDNP jelöltje egy olyan városrész képviseletére kér felhatalmazást a 

választóktól, ahol 2014.óta számos fejlesztés valósult meg elődje munkájának köszönhetően.  

A Jókai utca és a Bajza utca felújítása, az Epreskert utca aszfaltozása, az Árvalányhaj utca 

nyugati szakaszának rendbe tétele, közterületi térfigyelő kamerák kihelyezése a közbiztonság 

javítása érdekében, közlekedésbiztonsági intézkedések, a Dong-ér csatorna környezetének 

biztonságossá tétele védőkorlát építésével, a Baranyai Ferenc utcában a volt cukrászüzem 

felújítása és a Kőrösi úti telep felszámolása.  

Képviselőjelöltjük fejlesztési tervei a következők: 

A lakossági útépítések folytatása, csapadékvíz kezelési problémák megoldása, az Eperd utca 

buszforduló felújítása, a körzet buszmegállóinak felújítása, külterületi utak karbantartása, 

Radnóti utcai kiserdő rendbe tétele, az 53-as főút melletti kerékpárút felújítása, a Jókai utca 

felső szakaszán kerékpárút kiépítése, a Sóstó környezetének megújítása és vízutánpótlásának 

kezelése, az Esze Tamás lakótelepen új parkok építése, játszótér felújítása, padok kihelyezése, 

sportudvar kialakítása.  

Tisztelettel kéri a körzet polgárait, hogy támogassák a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét, Juhász 

Györgyöt. Egyrészt, hogy a fejlesztési tervek megvalósulhassanak, másrészt globálisan, a város 

szintjén is arra van szükség, hogy ne gyengüljön, hanem megmaradjon az a képviselőcsoporti 

erő, ami a városvezetői törekvések mögött állva biztosítja Halas fejlődését, amire az elmúlt 

években számos példa volt  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

2018.február 11-18. között zajlott hazájukban a házasság hete elnevezésű kezdeményezés. 

Örömteli, hogy idén Kiskunhalas is csatlakozott az akcióhoz. Sőt azt is örömmel jelenthetik ki, 

hogy a házasságkötések száma 46 %-kal emelkedett országos szinten az elmúlt nyolc évben. Ezt 

az ügyet a halasi ellenzék is komolyan vette. Ennek bizonyítéka, hogy ők is kötöttek januárban 

egy sajátos házasságot. Történt ugyanis, hogy az év elején a baloldali választók 

megtévesztésére létrejött SHT, egykori anyapártjuk az MSZP, unokatestvérük a DK, a mindig 

más LMP, s a gonosz mostoha Jobbik egyszer csak összeházasodott az időközi választásra. Mi 

lehet ennek az oka? Egyfelől a 2002-ben még polgármesteri széket és önkormányzati többséget 

szerző baloldal mára már odáig jutott Kiskunhalason, hogy már álruhában sem mer elindulni 

egy választáson, hanem kénytelen egy jobbikos jelöltet támogatni. Biztosan emlékeznek 

baloldali képviselőtársai, amikor még nem olyan régen náciknak és fasisztáknak becézték a 

jobbikosokat. A néppártosodásban eltévedt jobbik pedig a hatalomért ma már bárkivel 

szövetkezne. Pedig az sem volt olyan régen, amikor csak komcsi hazaárulóknak titulálták a ma 

már szövetséges baloldaliakat.  

A két fél között köttetett paktumnak természetesen része az áprilisi választás is. Már most egy 

romantikus filmbe illő jelenet, amikor maguk előtt látják a reggel még Horn Gyula pizsamában 

ébredőket, amint magukra öltik a gárdamellényt. Erre a sajátos frigyre pedig könnyen 

mondhatnák, ami minden jóérzésű embernek először az eszébe jut, összenő, ami összetartozik. 

Fűzzék ezt a gondolatot tovább és idézzék ide a Hit Gyülekezetét vezető Németh Sándor januári 

nyilatkozatát, amelyben a következőket mondta: 
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„A Jobbik és a baloldal degenerált hibrid násza olyan lenne, mint amilyet Dániel könyvében is 

olvashatnak a szörnybirodalom jellemzőjeként, keveredik, de nem egyesül.” Ha valamelyikük 

találkozik Németh úrral, akkor innen Kiskunhalasról üzenik:itt már keveredik. 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Mint az sokak számára ismert, Ryszard Nowak, lengyel testvértelepülésük, Újszandec 

polgármestere január 11-én kelt levelében írásban kérte valamennyi testvérvárosuk vezetését, 

hogy fejezzék ki támogatásukat a lengyel nép részére. A lengyel város vezetője ezt írta: 

“Folyamodjanak saját országuk kormányához, hogy hatékonyan ellenezzék az egyes 

tagállamok és politikusok által mutatott kedvezőtlen hozzáállást és a Lengyelországra 

gyakorolt nyomást, amely gyakorlatilag arra irányul, hogy az európai uniós szabályokon túl 

korlátozzák az áldozatok és kemény munka árán megszerzett lengyel önállóságot”. 

Január 19-én Fülöp Róbert polgármester úr rendkívüli testületi ülést hívott össze, ahol az akkor 

jelenlevő képviselők az alábbi határozatot fogadták el: "Kiskunhalas Város Önkormányzata 

támogatását fejezi ki Lengyelország, különös tekintettel Újszandec polgárai iránt. Tisztelettel 

megkérjük Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges fórumon támogassák 

Lengyelországot az igazságtalan eljárással szemben." 

A Fidelitas kiskunhalasi szervezetével karöltve Fidesz-KDNP frakciójuk leszögezte: 

„Kiskunhalas közössége nem hagyja magára a bajban lengyel testvéreit, együtt harcol velük a 

politikai nyomásgyakorlás ellen." 

A határozat a városházán keresztül, a politikai közlemény frakciójukon keresztül jutott el 

Újszandecbe. Ryszard Nowak a város és frakciójuk támogatásáról tájékoztatta a lengyel 

parlamentet és a lengyel kormányt. A lengyel szejm és a lengyel szenátus elnöke is Kiskunhalas 

hozzáállásáról, illetve a lengyel-magyar barátság fontosságáról írt levelet lengyelországi 

testvérvárosuk polgármestere részére. Marek Kuchciński a lengyel szejm elnöke ezt írta: „Nagy 

megelégedéssel és örömmel fogadtam Kiskunhalas város polgármestere, képviselői és a Fidesz 

támogatását. Köszönetemet fejezem ki az elkötelezettségükért”. 

A lengyel szenátus elnöke pedig arról írt, hogy az évszázadok óta tartó lengyel-magyar 

barátság kiemelkedő az Európai Unióban. Népeik története szorosan kapcsolódik egymáshoz, 

gyakran bebizonyították már, hogy ez a testvériség sokat jelent számukra. Rendkívül fontos, 

hogy országaik támogassák és segítsék egymást. 

Ezen felül örömmel tölti el őket, kiskunhalasiakat, hogy januári kezdeményezésük több helyen is 

eredményes lett. Arról nemcsak a lengyel parlament értesült és reagált is rá, kiemelve 

Kiskunhalas hozzáállását, hanem Bányai Gábor országgyűlési képviselő igen szavazatával 

együtt kedden a magyar országgyűlés is határozatot fogadott el ebben a témában. 

 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1353   Száma: 18.02.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 13:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1353   Száma: 2018.02.22/0/0/A/KT 
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46/2018. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 22-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Százszorszép Óvodák, Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete és Thorma János Múzeum 

többletbevétele 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.)  

számú önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi Költségvetéséről  

szóló rendelet tervezete, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2019-2021. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodás módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okirat módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A Halasi Városgazda Zrt. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Halas-T Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. 

mellékletének 2. sz. módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő „sóstói strand,  

part menti sétány, és felépítmények” hasznosításba adása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére helyiség biztosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Fülöp Róbert 
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módosítása 

 

polgármester 

 

 

13.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A városközpont gyermekbarát fejlesztése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Visszavásárlási jog törlése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Vadkerti úti terület értékesítés  

 

Farkas Dániel  

alpolgármester 

 

17.  Határ úti ingatlan lebontása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2017. évi munkájáról szóló  

beszámoló 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  A víziközmű-hálózat 2018. évi felújítási tervének módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi körzetbe 

helyettesítő szakember befogadásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

22.  Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi praxis 

megvételét követő, felnőtt háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó 

megbízásra 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

23.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti 

tervének jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2017. évi szakmai 

beszámolójának jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködési program 3. számú 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  A Thorma János Múzeum 2017. évi beszámolójának, valamint 2018. évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018. évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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28.  A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti 

beszámolója a 2017. évben végzett közművelődési tevékenységéről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29.  A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás 

szerinti beszámolója a 2017. évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

30.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási 

rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

31.  Óvodák működési körzetének módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

32.  A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása Komlósné dr. 

Fekete Anikó  

jegyző 

 

33.  Kiskunhalas lakott területen kívüli kerékpárút kezelői jogának átadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

34.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ennél a napirendi pontnál annyit szeretne kérni elöljáróban a képviselő-testület tagjaitól, hogy 

a szokásos szervezeti és működési szabályzatuktól (továbbiakban: SZMSZ) térjenek el, hiszen itt 

van körükben Főigazgató úr. Neki megadná a szót és kisebb előadás keretében bemutatná a 
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terveit, hiszen frissen kinevezett főigazgatóként megismerhetik, hogy milyen elképzelések 

vannak a kórház jövőjével kapcsolatban. Ez túlnyúlna azon, amit a normál keretek 

megengednek. Gondolja, hogy ebben az esetben eltérhetnek az SZMSZ adta lehetőségektől. Át 

is adná a szót Főigazgató úrnak, amennyiben a technikai feltételek is összeállnak.  

 

(dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató projektoros PowerPoint előadást tart.) 

 

dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató: 

 

Bemutathatja a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház tavalyi évét nagyon röviden, inkább az 

elkövetkező időszak fejlesztési koncepciójára koncentrálva, a jövőt.  

2017.évben 21.651 fekvőbeteget láttak el, 116.790 ápolási nappal. Átlagos ápolási idő 5,18 

volt, ami egy országos átlagnak jól megfelelő. A halálozási mutatójuk 3,16 %, ami szintén nem 

mondható magasnak. A műtétek száma a kórházban csaknem tízezer volt a tavalyi évben. 

Mindenki tudja, hogy a kórházak finanszírozása zárt kassza alapon, teljesítmény volumen 

korlát alapján történik. 13.974 súlyszám teljesítési lehetősége van jelenleg a kiskunhalasi 

kórháznak. Ehhez képest a teljesített súlyszámuk 15.362 volt. Ez a súlyszám korlát az, ami a 

beteg előjegyzéseket és az előjegyzési listákat, várólistákat szükségessé teszi. Így is közel 110 

%-ot teljesítettek. Ez azt jelenti finanszírozásban, hogy 100 %-át finanszírozza a biztosító, a 

felette lévő rész pedig a kórház terhe. A case-mix indexük elég magas, 0,9 %. Ez az esetek 

bonyolultságának egy számítási módja. Megyei kórházak 1,0-1,1 case-mix indexszel 

dolgoznak, ahol sokkal kiterjedtebb ellátásokat nyújtanak. 

A fekvőbeteg ellátási területük 113.000 főt foglal magában, de a reumatológiai ellátásban 

ennek több, mint a kétszerese, 260.000 főt, a megyei fertőző ellátásában pedig a teljes megyét, 

520.000 főt látnak el. A járóbeteg ellátás közel negyven szakmában folyik. A heti szakorvosi 

óraszámuk 17.000 óra, a gondozói óraszámuk 203, a nem szakorvosi órájuk 350, összesen 

2.270 órát teljesítenek a szakrendelőjükben. A TVK-jukat látják itt, amit mind a járóban, mind a 

fekvőben lényegesen túllépnek. Az ellátott betegszámuk több, mint 0,5 millió volt 2017-ben. 

Ahhoz képest, hogy a fekvő és járó terület lényegesen különbözik, hiszen a környező 

településeken, Kiskőrösön, Kiskunmajsán és Jánoshalmán is szakrendelők működnek, ami a 

területi ellátási kötelezettségét a kiskunhalasi kórháznak lényegesen csökkenti, a szakrendelői 

területi ellátási kötelezettségük csak 30.000-50.000 fő között van.  

A finanszírozásról csak annyit mondana a múlt évről, hogy mind a fekvőben, mind a járóban a 

minimálbér és a kötelező bérminimum emelésével beépítésre kerültek a súlyszám összegekbe a 

finanszírozás növelésével a béremelésre fordítható összegek. Ez két lépésben, egyrészt 

2017.január elején, s november elején történt meg. Így 180.000 Ft-ról most már 198.000 Ft-ra 

emelkedett az egy súlyszámra kifizetett OEP (lásd: Országos Egészségügyi Pénztár) 

finanszírozás. A járóban pedig 1,8 Ft-ról 1,98 Ft-ra emelkedett.  

A krónikus ellátás, ami nagy problematikája a kiskunhalasi kórháznak, hogy krónikus ellátásuk 

és krónikus ágyuk nincsen, s mivel ez napi finanszírozásban van, nagyon sokat tudnának 

segíteni a kórház anyagi stabilitásán. Egyelőre, mivel a krónikus ágyak létrehozása törvényi 

szinten az aktív ágyak leadásával és az ehhez tartozó TVK csökkenéssel függ össze, eddig a 

kórház vezetése ezt a lépést nem támogatta, egyébként racionálisan. 

A következőkben azt szeretné bemutatni, hogy az elkövetkező időszakban milyen intézkedéseket, 

azonnali, rövidtávú és középtávú intézkedéseket terveznek a kiskunhalasi kórházban. Azonnal 

intézkedésként decemberi 1-jei kinevezése kapcsán azt fogalmazta meg, hogy mind a külső, 

mind a belső kommunikációt át kell alakítani. A kórházi rendet és tisztaságot kell növelni, a 

kórházhigiéniás csoport munkáját kell áttekinteni. Az élelmezést, a jogi képviseletét ki kell 

alakítani a kórháznak. A főigazgatói vizitek bevezetését tűzte ki.  

A kommunikációval kapcsolatban sikerült egy olyan kommunikációs coach-csal megállapodást 
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kötniük, aki nagyon elhivatott módon felmérte a kórház struktúráját, a kommunikációs 

nehézségeket és el is kezdődött az a kommunikációs tréningfolyamat, ami egy két éves 

periódusban a kórház teljes dolgozóállományát fel fogja ölelni. A múlt héten szerdán és 

csütörtökön volt az első ilyen kommunikációs tréning a kórházon belül. Ezzel egy időben jelent 

meg 14-én a sajtóban az a kormányzati szándék, hogy a sürgősségi osztályok kommunikációs 

gyakorlatát kívánja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az egészségügyi kormányzat 

javítani kommunikációs tréningekkel. Hála istennek, nekik az nap az SBO-s (lásd: sürgősségi 

betegellátó osztály) csoportjuk már részt is vett ezen az első kommunikációs tréningen.  

Nagyon fontos a közösségi média használata, a honlap naprakész karbantartása, s a kórház 

arculatának a kialakítása, a pozitív dolgaik megjelenítése. Minden olyan tájékoztatón részt vett, 

ahol kórházigazgatókat meghívtak. Sehonnan sem írásban, sem szóban nem kapott olyan 

utasítást, hogy hetente két jó hírrel kell szolgálnia a sajtó felé. Ez egyébként szerinte minden 

kórházigazgató saját érdeke, hogy a kórházából a jó dolgokat megmutassa.  

A kórházi rend és tisztaság növelése: A betegelégedettséget azok a dolgok határozzák meg, 

hogy kommunikálnak, milyen a tisztaság, milyen ételt adtak és csak utána vizsgálják a betegeik 

azt, hogy meggyógyultak, vagy nem, jól vannak és esetleg hazamentek, vagy meghaltak a 

kórházban. Ez az orvosoknak a legmegdöbbentőbb, amikor ezzel szembesítik őket. Át kellett 

tekinteni a takarítószolgálat munkáját, ez jelenleg is folyamatban van. A kórházi fertőzések, 

amely mind financiális, mind betegellátási szempontból egy nagyon problémás dolgot fog 

képviselni a jövőben, mert egyre gyakrabban fordulnak elő. Ezek olyan kórházi törzsek, 

amelyeket nagyon nehéz antibiotikummal kezelni. Ez az evolúció részjelensége, hiszen ők is 

ugyanolyan élőlények, mint bárki más, s védekeznek azok ellen a dolgok ellen, amit az 

orvostudomány kitalált. Természetesen ennek a kezelése egy nagyon fontos dolog a 

menedzsment részéről. 

Ami a betegelégedettséget növeli nagyon, az a megfelelő étkeztetés, s ennek a megfelelő módon 

való tálalása. Hála istennek a decemberi pályázatuk keretében jelentős támogatást nyertek el 

az államtitkárságtól. Jelen pillanatban folyamatban van annak az előkészítése és beszerzése, 

hogy kulturált módon kinéző reggelit, ebédet, s vacsorát kapjanak a betegeik, s ne 

jelenhessenek meg olyan sajtóhírek, hogy néz ki egy kórházi reggeli. Ez tényleg elkeserítő 

egyébként. A héten a gyulai kórház mesterszakácsa kezdeményezésére egy országos roadshow 

keretében a héten Kecskemétre jutottak el. Ugyanazokból az alapanyagokból egyébként, 

amiből a napi menüt főzték, olyan fantasztikusan kinéző éttermi minőséget tudtak produkálni a 

megyei kórházban ebédre, ami láttán az embernek összefolyik a nyál a szájában.  

Nagyon fontos a jogi képviselet kialakítása. A kórházuknak nem volt jogásza, mert nem sikerült 

talán senkivel megegyezni, s nem találtak erre alkalmas személyt. Hála istennek május 1-jétől 

lesz jogászuk dr. Király Bernadett személyében.  

A főigazgatói vizitek bevezetése: Február 5-től kezdték el a főigazgatói viziteket. Eddig két ilyen 

alkalom volt, a két hétfőn. Minden hétfő délután 14-15 óráig két kijelölt osztályon, ami aznap 

reggel kerül meghatározásra. Ennek a célja az, hogy az orvosigazgatóval, az ápolási 

igazgatóval és az intézményvezető főgyógyszerésszel közösen egyrészt naprakészen 

tájékozódhassanak az osztályok munkájáról, másrészt ennek folyományaként segíteni tudják a 

személyes részvételükkel is az osztályok munkáját. Úgy érzékeli, hogy nagyon jó visszhangja 

volt ennek a kórházban.  

A rövid- és középtávú intézkedések ennél hosszabb listát ölelnek fel. Azon nem is menne végig, 

hanem egy részt részletezve. A járóbeteg és fekvőbeteg dokumentációjának az egységesítése és 

a minőség-ellenőrzés kialakítása, vagy visszaállítása a kórházban. Az audit egy készen lévő 

rendszer volt, ami az elmúlt években sajnos megszűnt a kórházon belül. A másik beleegyező 

nyilatkozataik egységesítése, ami hatékonyan képviselheti a betegjogokat. Ez egy nagyon fontos 

rész. Másrészt az alkalmazottaik jogait is, akár közalkalmazott, akár szerződéses 

munkaviszonyban lévő kollégák védelmét.  
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Szükség lesz áttekinteni a mátrix rendszert, aminek fenntartási kötelezettsége van 2019. május 

31-ig. A noninvazív mátrix vezető főorvosát újonnan kellett megbízni, mert dr. Kálló Zsuzsanna 

főorvos asszony nyugdíjba ment. Dr. Balogh István neurológus főorvos lett megbízva a 

noninvazív mátrix vezető főorvosi feladatainak az ellátásával.  

Folyamatban van a vezető főorvosokkal az egyeztetés, amiben már számos osztályról érkezett 

be rövid- és hosszú távú elképzelés azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő öt éves 

periódusban mit szeretnének végrehajtani a részlegeiken.  

Kórházi közlekedés megoldása: Polgármester úrral beszéltek a kórházi parkolók 

kialakításáról. Most már Varjú igazgató úrral megnézték a területet. A kórházon belül, a 

teniszpálya mellett szeretnének kialakítani egy belső parkolót. Most az orvosi parkolójuk, ami 

sorompóval van elzárva a rendelőintézet előtt, a város felé egy public parkolónak megnyitható 

lenne. Ugyanígy a járda kialakítása nagyon fontos, mert járdán nem lehet megközelíteni a 

kórházat. A Magyar utca felőli gazdasági bejárat átalakítása, akár kétsávos közlekedésre, mert 

rendszeresen dugók vannak reggelente, a ki-be kanyarodás nehézsége miatt az egy sávban. 

Dolgozóik akkor jönnek ki, amikor a többiek jönnek be a váltás kapcsán, így a Magyar utca 

szinte használhatatlan.  

Belső probléma a liftek működésének felülvizsgálata. Ehhez szintén decemberi pályázatban 

sikerült pénzt elnyerni. Már a szerződés is megköttetett a Déllift Kft.-vel. Június 30-ig a liftjeik 

okos gyűjtővezérlésűvé lesznek átalakítva. Mind a sebessége növekszik a lifteknek, s 

feleslegesen nem fognak megállni azon a szinten, ahonnan egy másik lift már elvitte azt, aki be 

akart szállni.  

Az informatikai rendszer egy kulcsfontosságú tényező. Jelenleg az Enterprise EMMA 

rendszerét használj a kórház. Itt egy vezetői projekt egyeztetésbe kezdtek az Enterprise 

vezetésével. Alkalmazás felelőst nevezett ki a kórházban, aki felhasználó oldalról gyűjti össze a 

problémákat. Ez nagyban rontja a betegellátás minőségét, ha az ember percekig ül egy elinduló 

gép előtt, s csak megy a karika. Senki nem fog úgy betegelőjegyzési időpontot kérni, s addig 

nem tudja a kollégáit rákényszeríteni, amíg ez nem villámgyorsan működik. Ez egy folyamatban 

lévő projekt. Elvileg március 30-ig van a határidő az Enterprise részéről, hogy ezeket a 

fejlesztéseket végre is hajtják és látványos javulás lesz a kórházi informatika fejlődésében. Az 

idén új közbeszerzést is ki kell írni ennek a működtetésére. Abban az esetben, ha az Enterprise 

ezt jól meg tudja oldani, akkor lehet, hogy jó eséllyel pályázhat erre.  

Ugyanez a helyzet a labor működésének felülvizsgálatával. Kiírták a közbeszerzést az új 

laborrendszer kialakítására. 

A sürgősségi betegellátó osztály, mint az a pontja a kórháznak az egykapus beérkeztetésnél, 

ami leginkább az arculatot meghatározza és a betegpanaszok gyűjtőpontja is. Ennek a 

párhuzamos ellátását esetleg végig kellene gondolni, hogy érdemes-e párhuzamos ellátás 

keretében egy városi ügyeletet és egy sürgősségi osztályt működtetni egy ekkora városban, vagy 

esetleg ezt valahogy racionális formában egybe kellene vonni. Ennek megfelelően esetleg az 

SBO épületszerkezeti részét is át kellene alakítani. Nincs megoldva a triage vizsgálóhelyisége, 

ahol kikérdezheti a beteget és el is mondja a beteg azokat az információkat, amelyeket egy ilyen 

nyílt váróban soha nem fog elmondani a kérdező személyzetnek.  

Az egyházakkal megkezdte azt az egyeztetést, aminek a keretében önkéntes segítőket szeretne 

bevonni a sürgősségi osztály leterhelt nővér és orvosi gárdája munkájának segítésére. Nagyon 

pozitívan állt hozzá mind a négy történelmi egyház. Abban a formában, hogy a legleterheltebb 

időszakokban az önkéntes segítőknek más dolga nem volna, mint leülni a betegek közé és 

beszélgetni velük.  

A közforgalmú gyógyszertár munkáját is rövid időn belül át kell tekinteni. A közforgalmú 

gyógyszertár kórházi tulajdonban van. Ehhez képest nagyon kevés olyan felírás váltódik ki a 

saját gyógyszertárukban, ami direkt hasznot hozna a kórháznak.  

Ami egy sokkal bonyolultabb rész, a humán erőforrás biztosításának a feltételeinek a 
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megvizsgálása. Ez egy hosszú távú projekt tulajdonképpen. Amit az ember 15 évvel ezelőtt 

elmulasztott, annak most isszák a levét. Nagyon sok szakorvos hiányzik évekre visszamenőleg a 

rendszerből. Hála istennek fiataljaik most vannak. Ezt úgy kell felépíteni, hogy az utánuk 

következő generációnak ne legyen ilyen problémája. 

Mindenképpen felül kell vizsgálni az orvosi díjazásokat, mert megdöbbenve vette tudomásul, 

hogy a kórházban vannak olyan orvosok, aki 1.100 Ft-os órabérért dolgoznak ügyeletben. 

Nagyon nagy szórás van az ügyeleti díjakban. Ezzel kapcsolatban a kórház közüzemi 

tanácsával elkezdték az egyeztetéseket. Ez háromnál több munkavállalót fog érinteni. Egy 

egységes díjazási rendszert szeretnének kialakítani.  

Az ápolás szakma utánpótlási lehetőségeinek biztosítása ugyanolyan fontos része kell, hogy 

legyen a feladatnak, mint az orvosi képzés. Már a város vezetőivel leültek erről beszélni, 

természetesen a humán szakképző vezetőivel is. Egy olyan ösztöndíjrendszer kidolgozását 

javasolta, ami a városhoz kötné és méltóvá tenné az ápolói szakmát újra. Harminc évvel ezelőtt 

egy olyan megbecsült szakma volt, sokan azt mondták, hogy „menj el lányom ápolónak, arra 

mindig szükség lesz”. Ma kevés szülő buzdítaná erre a gyerekét. Az E kategóriás képzés 

megerősítése, ami felsőfokú minősítésnek minősül, szintén nagyon meg kellene erősíteni a 

városban. Esetleg át kell gondolni azt is, hogy felsőfokú diplomás ápolói képzési lehetőségre 

akár a református gimnázium keretében, akár más egyházi fenntartással kapcsolatban van-e 

lehetőség. Akkor egy olyan életpálya modellt lehetne biztosítani az ápolóknak, ami hosszú 

távon biztosítaná a fejlődésüket és az előrelépésüket helyben. 

A szakorvos és rezidens utánpótlás lehetőségének a kidolgozásával személyesen megszólítanák 

az 5. és 6.éves hallgatókat. Elsősorban a Szegedi Tudományegyetemmel már felvették a 

kapcsolatot, s a dékán úrral már egyeztettek. A városban érettségiző és orvosegyetemi képzésbe 

kerülő diákok ösztöndíjrendszerének a kidolgozását is megfontolásra javasolná, mert ezek a 

fiatalok, ha Kiskunhalashoz kötik őket, egy ilyen ösztöndíjrendszerrel, s haza fognak jönni, 

akkor a város épülését szolgálják. A város támogatásának az elnyerését szeretné kérni ahhoz, 

hogy abban az esetben, ha bármilyen formában szakorvosokat, idősebb orvosokat ide tudnak 

hozni, akkor esetleg az ő letelepedésükhöz a város milyen formában tudna hozzájárulni  

Újra kell gondolni az alapellátás és a szakellátás kapcsolatát. A beutalási renden 

mindenképpen érdemes lesz az alapellátással leülni és ezt egyeztetni. Az is nagyon fontos, azt is 

tudatosítsák az emberekben, hogy a sürgősségi mire való, mert most mindenki a sürgősségit 

szakrendelőként használja a nap bármelyik szakában. Azon vannak elsősorban felháborodva, 

hogy a nem sürgős dolgokat nem teljesíti az ember azért, mert sürgősségi osztályra érkezett. Az 

elektív felvételek, ami régen, húsz évvel ezelőtt egy nagyon jó gyakorlat volt, hogy a 

háziorvosok betelefonáltak az osztályvezetőnek és azt mondták: „Azt szeretném, hogy a 

körzetemből ezt a beteget mikor tudnátok felvenni.”. Ez a kommunikáció hiánya miatt ez mai 

napra szinte teljes egészében megszűnt, elvétve van ilyen. Mindenkit a sürgősségin egyszerűen 

beborítanak a kórházba, s majd ott szelektálnak. Akikről eleve lehet tudni, hogy úgyis kórházi 

felvételre szorul, ebből az útból ki kellene kapcsolni, s az alapellátásból direkt az osztályokra 

lehetne irányítani.  

A betegelőjegyzési rendszert át kell alakítani, s ki kell bővíteni. Az internetes előjegyzési 

lehetőséget szeretnék biztosítani, amit elsősorban háziorvos kollégák tudnának használni. A 

beteggondozási feladatokat is meg kell osztani. Nagyon sok véralvadásgátolt beteg van, ő egy 

ilyen ambulanciát szeretne létrehozni a kórházon belül, amivel levenné a terhet az 

alapellátásról ezekkel a betegekkel kapcsolatban, viszont cserébe más betegek gondozását 

szeretné tőlük kérni. A szociális otthonokkal való együttműködést kell felülvizsgálni, mert a 

szociális otthonokból szintén úgy érkeznek nagyon sokszor betegek a kórházba, hogy ügyeleti 

időben, amikor már visszafelé való szállításra nincs lehetőség. A betegelőjegyzéssel 

kapcsolatban az a nyugat-európai gyakorlat, ami Magyarországon is terjed, hogy a betegre 

van bízva az előjegyzési időpont szerzése. Szerinte ez egy nagyon káros történet. Amikor egy 
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budapesti kórházból hazaérkezik egy beteg Bátaszékre, s azt mondják neki, szervezzen saját 

magának MR (lásd: mágneses rezonancia) vizsgálatot, s kap hozzá egy biankó beutalót időpont 

nélkül, ez egy kivitelezhetetlen dolog. Ez az, ami a betegutakat és a betegutak csalingálását 

nagyon bonyolulttá teszi. Nem kell ilyen messzire tekinteni, az ő kórházukban sajnos is nagyon 

sokszor úgy történik, hogy gasztroenterológiai vizsgálat, vagy kardiológiai vizsgálat javasolt. 

A kardiológiai vizsgálat ahelyett, hogy meg lenne szervezve, hogy konkrétan március 5-én 

ekkor menjen a kardiológiai szakrendelőbe, s úgy lenne elbocsátva a beteg, aminek 

alapfeltétele az, hogy jól működjön a számítógépes rendszer, ez így a betegre van bízva, hogy 

menedzselje le saját magának. Erre a betegek a jelentős része nem alkalmas.  

Gondozási osztályuk átmenetileg be volt zárva. Újra elindult alapítványi formában, tehát nem a 

kórház gondozási osztálya. Az épületet adták bérbe egy alapítványi formában működő polgári 

jogi társaságnak külső közreműködővel. Január 1-jétől náluk ez a 17 ágy aktívan működik. Ez 

egy évre szóló megállapodás. Az első tapasztalataik a kezdeti nehézségektől eltekintve már elég 

jók. Mindenesetre egy használatban lévő épület betegellátási lehetőséggel bármilyen formában 

jobb, mint egy üresen álló épület.  

A folyamatban lévő pályázatoknak a végrehajtása: Ebben az ablakcsere és a főépület 

hőszigetelése, ami nagyon régóta húzódik. Talán most sikerül pontot tenni a végére. Egy 

betegbiztonsági pályázatuk van folyamatban, aminek a közbeszerzését jövő hónap elején fogják 

kiírni. 

A kórházi kézfertőtlenítés megoldása mind a személyzet, mind a látogatók szempontjából 

kritikusan fontos. Olyan kézfertőtlenítőket szeretnének elhelyezni az épületen belül, ami 

megkerülhetetlen. Ezt például Kanadában olyan módon látta működni, hogy akkor nyílt ki a 

fotocellás ajtó, ha az ember elhúzta a kézfertőtlenítő előtt a kezét és a kezébe ment az alkoholos 

fertőtlenítő. Mire beledörzsölte, már nyitva is volt a fotocellás ajtó. Másképp nem jutott át az 

egyik helyről a másikra. Náluk nincsenek ilyen fotocellás ajtók, de ennek ellenére 

mindenképpen útba kell tenni. Ha csak oldalt le van rakva a falra, azt senki nem fogja 

használni.  

Diagnosztikai eszközök fejlesztése: Nagyon elmaradt műszerparkjuk van. Sürgősen ultrahang 

készülékre van szüksége a radiológiának, ugyanígy a kardiológiának. Elkezdtek azon dolgozni, 

hogy egy MR készüléket szeretnének Kiskunhalasra telepíteni.  

Neki régi álma, vágya és egy éve már éve aktívan előkészítési fázisban van Kiskunhalas 

kardiovaszkuláris szűrővizsgálatának, felnőtt lakosságának a teljes kardiovaszkuláris 

átszűrése. Elsősorban pitvarfibrilláció miatt. A stroke az, ami a legnagyobb terhet jelenti mind 

a családnak, mind a társadalomnak, ha életben marad a beteg. Ezeket a betegeket nagyon 

egyszerűen ki lehetne szűrni. Ezzel kapcsolatban egy olyan projektet nyújtott be és egyeztetett le 

az iskolák vezetőivel is, hogy gimnazisták közcélú munkájának a felhasználásával történne meg 

ezeknek a felnőtt, potenciálisan pitvarfibrilláló embereknek a beazonosítása.  

A kórházi Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítványnak az újraélesztése megtörtént. Hála 

istennek, sikerült egy jó keretszerződést kötniük a Modinvest és a Merkbau Kft.-vel. Ezen túl is 

érkeztek már be támogatások az alapítványba. Valamint vissza kell állítani a közhasznúságot, 

de ez pénzügyi kérdés elsősorban. Természetesen az 1%-os felajánlásokat is szívesen veszik.  

Nagyon fontos a városvezetéssel való munkakapcsolat új alapokra helyezése. Ezért is nagyon 

köszöni, hogy ide eljöhetett. Szeretne egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartást kialakítani, 

a városvezetést bevonni a kórház funkcionális működésébe, a város és a kórház közös céljait 

együtt meghatározni, a fejlesztési koncepciót a várossal összehangolni, s az esetleges városi és 

kórházi rendezvényeket együttesen lebonyolítani.  

Ugyanezt a munkát a vonzáskörzetükbe tartozó önkormányzatokkal is ki lehet terjeszteni. El is 

kezdett kimenni a környező települések polgármestereihez, nagy megdöbbenésükre. Azt 

mondták itt a szomszéd faluban, hogy ilyen még soha nem fordult elő. Nagyon pozitívan állt 

hozzá mindenki.  
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Ezt az együttműködést kialakítani azokkal a rendelőintézetekkel, akik nem a kórház 

fenntartásában vannak. A keceli és a kiskőrösi rendelőintézet a kórház fenntartásában van, de a 

jánoshalmi és a kiskunmajsai rendelőintézet a kórháztól teljesen független. Viszont olyan napi 

együttműködési kapcsolat a sürgősségi vetődéseken kívül, ami racionalizálná ezt a működést, 

eddig nem volt. Ugyanilyen fontos mind a megyei kórházzal, mind az egyetemmel való szakmai 

kapcsolat kialakítása, fenntartása, javítása.  

Az utolsó pont az új menedzsment felállítása. Engedjék meg, hogy megköszönje Kellnerné 

Marikának az állhatatos munkáját. Ő a héten hétfőn dolgozott utoljára. Ő az ápolási 

igazgatójuk, keddtől a szabadságát, majd a felmentését tölti. Engedjék meg, hogy itt jelentse be, 

március 1-jétől az új ápolási igazgatója a kórháznak Dittmayer Péter lesz.  

 

-----Kérdések----- 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Nagy örömére szolgál a jelenléte. Egy több milliárdos költségvetésű intézménynél látszólag 

periférikus dolgot szeretne szóvá tenni. Szeretné kérni tisztelettel, hogy a kórházi rend és 

tisztaság az út széléig tartson. Az előző vezetéssel próbált küzdeni, de nem igazán volt sikeres ez 

a dolog. A kerítésen belül vigyázba állt minden, a kerítésen kívül, a Magyar utca felől voltak 

ismert helyek, néha közbotrány okozásnak megfelelő mértékű volt. Nyilván a kórház 

megjelenése akár kívül kezdődik. Tisztelettel kérné, hogyha lehetne változtatni. Bízik benne, 

hogy fog is változni, s ezt a fajta szimbiózisra való törekvést kifejezetten üdvözli és nagyon jól 

esik. Ez eddig nem így volt, s nem helyes, hogy nem így volt, ennek így kell működnie, ahogy 

most hallották Főigazgató úrtól. Köszöni és gratulál.  

 

dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató: 

 

Természetesen oda fognak figyelni, hogy úttest széléig tartson és a járdatakarítás is a kórház 

feladata legyen. Sajnos sokszor belülről sem volt ez sikeres. A mostani hóesésnél a kollégák 

példaértékűen eltakarították az utakat. Tavaly télen, amikor esett a hó, már réges-régen 

mindenhol felszáradt, a kórházi parkoló még akkor is jeges buckás volt. Most hála istennek ez 

belülről rendben van. Kívülről is oda fognak figyelni.  

A másik, ami fontos, hogy tényleg kívül kezdődik a kórház arculata. Szívfájdalma volt az, hogy 

sajnos a kórházon kívül dohányzó kismamák álldogálnak elöl. Ezért február 1-jétől felvettek 

egy betegirányítót, aki nem portás. Két célja van: egyrészt a beérkező betegeket, vagy 

látogatókat fogadja, tájékozódik, hogy kit keresnek, hova szeretnének menni, s segíti az ő 

elirányításukat a kórházban. Másrészt a kórházi ruhában való távozást a kórházból az utca 

felé, azt próbálják megakadályozni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Először is azt szeretné megköszönni, hogy a mai napon eljött ide a képviselő-testület elé, hiszen 

azon túl, hogy egy rendkívül összetett anyagot láthattak. Azt gondolja, hogy ez egy jelzésértékű 

esemény is, hiszen azt üzeni, hogy ez a kórház itt van Kiskunhalason, s a kiskunhalasi emberek 

is talán még inkább magukénak érezhetik. Érzett ebben az elmúlt években egy kis 

bizonytalanságot, amióta állami intézmény lett a kórház. Azt is jelzésértékűnek ítélte, hogy 

amikor Igazgató úr kinevezése megtörtént, akkor az egyik első útja hozzájuk vezetett. Az itt 

bemutatott fejlesztési elképzelések véleménye szerint nagyon komoly lépést jelenthetnek 
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nemcsak Kiskunhalas, hanem a térség életében is. Nagyon bízik benne, hogy ez mind-mind 

sikerülni fog. Azt hiszi, nem árt azt sem leszögezni, hogy óriási fegyvertény az a mai napig, hogy 

Kiskunhalason a mai napig meglévő és működő kórház van, hiszen ez Kiskunhalas központi 

szerepét napról-napra erősíteni tudja. 

Igazgató úr beszámolójában elhangzott a kommunikáció. Ő ezt egy nagyon fontos dolognak 

tartja és örül annak, hogy ezt Igazgató úr nagyon komolyan veszi, hiszen azért látják azt, hogy 

nagyon sokan és gyakran törlik az egészségügybe, vagy éppen az ott dolgozókba a lábukat. 

Persze őket politikusokat ebben a versenyben nem lehet lekörözni. Azért az egészségügy is 

gyakran kerül terítékre. Azt hiszi, hogy ezzel a folyamatos kommunikációval ezen lehet javítani. 

Megdöbbenve olvasta nem olyan rég, hogy a kiskunhalasi kórházban nem történtek az elmúlt 

években komolyabb fejlesztések. A saját internetesen oldalán össze is gyűjtötte, hogy csak 

2010.óta, amit ő talált, 11 projekt keretében több, mint 4 milliárd Ft pályázati forrás érkezett a 

halasi kórházba, s ez azóta még csak nőtt. Szerinte ezekre is büszkék lehetnek, s igenis ezeket el 

kell mondani. Amit most hallottak, külön szeretné megköszönni, hogy a parkolási helyzet, illetve 

a gyalogos közlekedés tovább fog javulni, illetve megoldódni látszik, hiszen emiatt ők is nagyon 

sok jelzést kaptak az elmúlt években. Úgy látja, hogy ezt Igazgató úr elsőre és először 

meghallotta. Azt tudja csak mondani, hogy már ezt az eddigi néhány hónapos munkáját is 

nagyon köszönik, s a városvezetésre, a képviselő-testületre számíthat.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Köszönik szépen ezt a beszámolót, örül, hogy ezt végignézhették, hiszen neki nagyon lejött 

ebből, hogy gyakorlatias, s a kórház legkisebb problémájától a legnagyobbik képben van. 

Melyek az elmaradások, amelyeket már éveken keresztül már pótolni kellett volna. Azt látja, 

hogy jó úton halad. Ezeket a problémákat, amelyeket felsorolt, engedje meg, hogy egyet 

kiemeljen. Említette is, hogy ez átalakításra kerül, az SBO. Mind halasi lakos, néha napján 

nekik is be kell menniük a kórházba, ha akarnak, ha nem és hallják ott a hangokat. Általában a 

negatív hangok pont ezen az osztályon vannak, hogy sokat kell várni, 2-3 órát, ha nem többet ott 

kell ülni. Ebből adódik a probléma, amit Főigazgató úr is mondott, hogy nem feltétlenül ahhoz 

az osztályhoz tartozik. Ez igazából szervezés kérdése. Azt gondolja, ha ezt helyrerakják, s a 

sorba talán az első ötbe bekerül, amit meg kell oldani, azt gondolja, hogy a halasi lakosság 

véleménye is meg fog változni. Függetlenül attól, amit Főigazgató úr említett, ezeket a 

változásokat, mégis talán ez az osztály az, ahol elsőként találkozik a lakos a kórházzal. Tudják, 

hogy a megítélés szempontjából, hogy milyen impulzus éri, negatív, vagy pozitív, általában a 

negatív szokott jönni az SBO-n. Nem feltétlen a kórház hibájából. Szervezés, kommunikáció, 

akár a háziorvosokkal. Ha ez a rendszer kiépül, biztos benne, hogy jól fog működni. Nagyon 

szép prezentációt láttak és sok sikert kíván ahhoz, hogy megvalósítsák. Ahogy Farkas 

alpolgármester úr is mondta, partnerek benne, hiszen nekik is ez az érdekük. Nagyon jó munkát 

kíván Főigazgató úrnak és a csapatának.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ő is azzal kezdi, hogy egyrészt gratulál Főigazgató úr megbízatásához, kinevezéséhez, 

munkájához sok sikert kíván. Jó volt látni ezt a rövid prezentációt, látni azt, hogy 

Kiskunhalason színvonalas munka folyik ebben a kórházban. Ez nemcsak ebből a 

prezentációból világos számára sem, hanem az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatja, hogy 

amikor neki a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházba kellett bármilyen ügyben mennie, akkor 

mindig segítőkészséggel, udvariassággal, mind az ápolók, mind az orvosok, mind az egyéb 

technikai személyzet részéről csak ezzel találkozott. Azt gondolja, hogy ez kiemeli ezt a kórházat 

az ország kórházai sorából pozitív értelemben.  



17 
 

Jó volt látni, hogy sok olyan jövőbe irányuló előre mutató terv valósulhat meg, ami tényleg 

mind a kiskunhalasiak és környékbeli betegek érdekeit szolgálja.  

Ugyanakkor azt gondolja, hogy amellett semmiképp nem mehetnek el szó nélkül, s ez már nem a 

kiskunhalasi kórház hibája, nem a kiskunhalasi kórház hibája, hanem a magyar egészségügy 

problémája, hogy az egészségügy alulfinanszírozott. Ő maga nem egészségügyi szakértő, de 

jobban örült volna neki, ha a választások előtt pár héttel nem arról kap levelet Orbán Viktortól, 

hogy megállítják Soros Györgyöt, s erre törvényt hoznak, hanem örült volna, ha az elmúlt pár 

évben hall bármikor egy szót arról, mit tervez, mit csinál, vagy mit csinált az egészségügyben a 

kormányzat. Ugyanis sajnos csak azt hallják, hogy Soros György, migráció. Semmilyen 

előremutató tervet nem hallanak a kormánytól, hogyan szeretné megoldani az egészségügy 

alulfinanszírozottságának a problémáit, vagy akár az oktatást is mondhatná, s így tovább. 

Semmiképp nem szeretne elmenni országos politizálás irányába, de azt gondolja, hogy ezt 

mindenképp meg kell említeni. Viszont az adott körülmények között, amit a lehetőségek 

megengednek, mindenképpen ki kell emelni, hogy ebben a kórházban tényleg színvonalas 

munka folyik. Továbbra is azt tudja mondani, hogy köszöni az itt dolgozóknak, hogy az 

alacsony bérek és a relatíve nehéz körülmények között tisztességesen helyt állnak és mindent 

elkövetnek azért, hogy a betegek semmit ne vegyenek észre abból, hogy az egészségügyben a 

háttérben azért vannak problémák. Az itt dolgozó személyzet lelkiismeretesen mindent elkövet 

azért, hogy a betegek elégedetten és gyógyultan távozzanak. Ehhez a munkához kíván további 

sok sikert, kitartást és bízik benne, hogy az egészségügy is előbbre juthat ebben az országban.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nem gondolja, hogy csak az ország megvédésével foglalkozik a kormány, a belső ügyeket is 

szerinte magáénak érzi. Alpolgármester úr említette az imént, hogy azért komoly fejlesztések 

tudtak megvalósulni a kórházban. A kórház volt az az egyik helyszín, ahol önerőből is nagyon 

komoly fejlesztések valósultak meg az elmúlt években. Azt gondolja, hogy akármennyire 

alulfinanszírozott az egészségügy általában, a halasi kórház szerinte nincs rossz helyzetben és 

remélhetőleg ez a helyzet tovább javulhat Főigazgató úr munkájának köszönhetően.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Kicsit sajnálja, hogy áteveztek az országos politika vizeire, mivel azzal ő is egyetért, hogy egy 

nagyon tartalmas és előremutató prezentációt láthattak Főigazgató úrtól. Ő már nem is tud 

ehhez többet hozzátenni, mint az előtte megszólalók hozzátettek.  

Sajnálja, hogy ezt a kellemes feelinget országos ügyekkel megborzolták. Ha már Váradi 

képviselő ezt megtette, akkor nyilván muszáj reagálni, hiszen ez egy óriási tévedés, ha ezt 

gondolja, hogy az egészségügyben nem történt az utóbbi években semmi. Ő, mint háziorvos 

elmondhatja, hogy már több éve minden évben újabb és újabb 130.000 Ft-tal emelkedik a 

praxisok bevétele. A kórházi orvosok tavaly és tavalyelőtt is még 100.000 Ft-os fizetésemelést 

kaptak, mint ahogy jelentős fizetésemelést kaptak előre már a napokban a kórházi szakdolgozók 

is. Csakúgy, mint az önkormányzatokét, a kórházak adósságát is az állam átvállalta. A hosszú 

beteg várólistákat plusz pénzekkel csökkentette, s komoly beruházások történtek szinte minden 

kórházban, ahogy Alpolgármester úr elmondta, a halasiban is, s egy új kórházkomplexum fog a 

fővárosban is megépülni. Az egészségügyben igen komoly fejlesztések történtek az elmúlt 

években. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat, a beszámoló 
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elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1354   Száma: 18.02.22/1/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 14:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1354   Száma: 2018.02.22/1/0/A/KT 

 

47/2018. Kth. 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház 2017. évi beszámolóját és egyben megköszöni a kórháznak a 2017. évben végzett 

munkáját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Szepesvári Szabolcs Semmelweis Kórház főigazgatója, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. 

u. 1. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Százszorszép Óvodák, Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete és Thorma János Múzeum többletbevétele 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy technikai jellegű előterjesztés, ilyenkor költségvetés előtt szokásos.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1355   Száma: 18.02.22/2/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 14:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1355   Száma: 2018.02.22/2/0/A/KT 

 

 

48/2018. Kth. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Százszorszép Óvodák, Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete és Thorma János Múzeum többletbevétele 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda többletbevétel felhasználásával járó 2017. évi módosított bevételi – és 

kiadási főösszegének 50.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő 

költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt felhalmozási és dologi 

kiadásaira kívánja felhasználni. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Százszorszép 

Óvodák többletbevétel felhasználásával járó 2017. évi módosított bevételi – és kiadási 

főösszegének 12.700 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési 
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rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi kiadásra kívánja 

felhasználni. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Thorma János 

Múzeum többletbevétel felhasználásával járó 2017. évi módosított bevételi – és kiadási 

főösszegének 564.000 Ft-tal történő megemelését, melyet a soron következő 

költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi és beruházási 

kiadásaira kívánja felhasználni. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétel felhasználásával járó 2017. évi 

módosított bevételi – és kiadási főösszegének 13.914.490 Ft-tal történő megemelését, 

melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: a kötelezően ellátandó alapfeladat nyújtásához szükséges 2 

db gépjármű vásárlása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17. 

Barnáné Szabó Mikor Márta intézményvezető, Kiskunhalasi Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 

Stírné Prikidánovics Tímea igazgató KIGSZ, Kuruc vitézek tere 17. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt a tavalyi évi költségvetés utolsó módosításáról van szó. Gyakorlatilag hozzáigazítják az 

utolsó időszakban történt eseményeket a költségvetéshez.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1356   Száma: 18.02.22/3/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 14:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1356   Száma: 2018.02.22/3/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2018. (II.23.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      9.471.171.902 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  8.386.275.619 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  9.471.171.902 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  7.026.161.976 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 1.360.113.643 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 1.174.436.252 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -185.677.391 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét  1.084.896.283 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          1.056.820.283 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 2.445.009.926 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -2.231.256.535 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -213.753.391 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  2.445.009.926 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.271.674.013 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  173.335.913 Ft 

 1. c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1.000.000.000 Ft 
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      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.719.359.154 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 3c., 9., 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11. 12. számú mellékletei helyébe 

e rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 3c. , 4., 5., 6., 9., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei 

lépnek. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.” 

 

 

-----Napirendi pont----- 

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi Költségvetéséről szóló 

rendelet tervezete, illetve Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019-2021. évekre vonatkozó 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek 

összege 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Hunyadi képviselőtársa bizottsági véleményismertetése ébresztette rá arra őt is, hogy a 

határozati javaslatban van egy pici hiba. Ugyanis náluk is azt volt a szavazati arány, hogy 3 

igen, 2 tartózkodás mind a határozati javaslat, mind a rendelt tekintetében. A csatolt bizottsági 

véleményben az van, hogy ilyen szavazati arányban elfogadásra javasolja a bizottság, viszont 

náluk is hat fős a bizottság, tehát 3 igen szavazat esetén nincsen meg a többség, így a csatolt 

határozatnál, amit ő maga is aláírt, figyelmetlenséget követett el. Szóban pontosítja, hogy 3 

igen és 2 tartózkodás mellett mind a határozatot, mind a rendeletet az ő bizottságuk sem 

javasolta elfogadásra.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Valóban ez azért van, hiszen minősített többséggel kell elfogadni ezeket a döntéseket. Emiatt 

csak 4 igen szavazat mellett tekinthető támogatottnak, akkor is, ha ez nem jelenti azt, hogy nem 

lett volna meg a többség mellette. Világos, a szabályok egyértelműek, úgy kell érteniük, ahogy 

azt a bizottság elnöke az imént elmondta nekik.  
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Magával a költségvetéssel kapcsolatban, bár a bizottsági ülésekben viszonylag visszafogott volt 

a bizottságokban a kérdezőkedv, s maguk az észrevételek sem túl nagy számban érkeztek a 

költségvetéssel kapcsolatban.  

Azt mindenképp szeretné elmondani, hogy ebben a költségvetésben főképp módosítást a tavalyi 

évhez képest a béremelkedés az, ami kardinális kardinálisan változást okoz. Azt tudja 

elmondani, hogy a bérek emelkedése miatt maga az a fejlesztési lehetőség, ami az 

önkormányzat számára nyitva volt az elmúlt években, ez szűkül, hiszen az önkormányzati 

bevételek nagyságrendileg nem emelkedtek. Ez tehát azt jelenti, hogy azokra a fejlesztési 

ötletekre, amelyek megfogalmazódnak a képviselők által, s ezekre vélhetően kevesebb forrást 

fognak tudni biztosítani. Ugyanakkor azok a kötelezettségek, amelyeket vállaltak a korábbi 

években, említheti itt minden legalább egy gyűjtőút megépítését, ez benne van most is a 

költségvetésben. Benne vannak azok az elemek, amelyeket az utóbbi években tettek bele és 

fejlesztettek tovább. Semmi fajta visszalépést nem kellett, hogy kezdeményezzenek, semmivel 

nem kevesebb a 2018-as évi költségvetés, mint volt a 2017-es. Tartalmazza a 

tanyagondnokokat, a közterület-felügyelet megerősített verzióját. Azt tudja mondani, hogy 

mindazokat a célokat, amelyeket az elmúlt években sikerült elérni, ezeket meg fogják tartani. 

Azokat a fejlesztéseket, amelyeket kitűztek maguk elé, meg fogják tudni valósítani. Ha ki lehet 

emelni egy-két példát belőle, a tornacsarnokok felújítására beadott pályázataik 

maradéktalanul be vannak tervezve, ugyanúgy felújítási keret benne van a költségvetésben, 

mint ahogy az az előző években már megszokott volt. Valamint minden gazdasági társaságuk, 

alapítványuk megkapja azt a támogatást, amelyet gyakorlatilag a költségvetést megelőző 

tárgyalásokon igényeltek, amelyeket leegyeztettek, s amellyel ők is egyetértettek a 

jegyzőkönyvek elfogadásával. Mindezzel együtt azt lehet elmondani, hogy ez a költségvetés az 

idei évben jól végrehajtható, biztosítja a város működését. Ha jól alakulnak a bevételi számaik, 

hiszen arra számít, hogy az iparűzési adó bevételei az önkormányzatoknak magával a bérek 

emelkedésével fognak tudni emelkedni. Vélhetően ezt a mostani tartalékszámokat reméli, hogy 

fogják tudni növelni. Még egy dolog, tartalék is van a költségvetésben. Nem úgy futnának neki 

ennek a 2018-as évben ezzel a költségvetéssel, amennyiben elfogadásra kerül, hogy abszolút 

teljesen minden forint le van fedve valamilyen feladattal, hanem marad mozgástér a következő 

hónapokra is. Tehát lehet ott is érdemi döntéseket hozni, nem fog ezzel a mostani egy döntéssel 

eldőlni az egész év sorsa. Azt gondolja, hogy ez mindenképp megnyugtató és bizalomra ad okot. 

Ezzel az összegzéssel indítaná el a költségvetés vitáját.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Köszöni Polgármester úr felvezetését és a szót. A bizottsági ülésen kicsit már jegyzőkönyvön 

kívül beszélgettek és felmerült. Most is felmerül, ha már itt van Osztályvezető asszony, 

megkérdezné, hogy a főtér beruházásból 2014-2015. magasságából van az önkormányzatnak 

egy hitelvisszafizetési kötelezettsége. Ez közel 30 millió Ft-ot jelent évente, le van vezetve az 

anyagban. Végig lett-e az gondolva, mennyibe kerülne az nekik, ha most valamilyen 

úton-módon gyorsítottan kifizetnék, az OTP-vel kötött szerződés felülvizsgálatra kerülne. 

Olyan szempontból, hogy melyik lenne az előnyösebb. Azt látják, hogy évek óta hála istennek a 

költségvetés bizonyos szempontból pénzügyileg rendben van. Ha nagyon akarná a 

városvezetés, az ő meggyőződése szerint ettől a tehertől meg tudna szabadulni. Ha csak egy 

sarokpontra gondol ebben a költségvetésben, véleménye szerint a bevételi sor alá van tervezve. 

Szakmailag természetesen, ha tervezne, lehet, ő is így tervezne. Ebben bizonyára van tartalék. 

Vizsgálták ennek a pénzügyi vonzatát, előnyét, hátrányát, ha az önkormányzat pénzügyileg jól 

áll, megszabadulni? Minden háztartás arra törekszik, hogy adósságtól szabaduljon, véleménye 
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szerint. Ez lehet egy ösztönös dolog. Természetesen tisztában van vele, hogy nem kell minden 

áron. Néha az olcsóbb lehet, hogyha van, mintha nincs. Erre, ha egy kis választ adna.   

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Ez a téma idei lesz, ugyanis 2018-ban szeretne erről bővebben informálódni az OTP-től. A 

Költségvetési csoportvezető asszony most vette fel a kapcsolatot az OTP-vel ez ügyben. Ez a 

hitel egyébként 2023-ig szól, 2023-ban jár le a szerződés szerinti hitelvisszafizetés. Idén tudnak 

majd választ kapni arra, hogy esetleg hogyan tudják ezt a szerződést módosítani. Amennyiben 

lesz valamilyen érdemi információjuk, azt természetesen a testülettel ismertetni fogják.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Bizottsági ülés után külön beszélgettek róla. Vannak olyan állapotok, amikor már nem érdemes 

változtatni a szerződésen, mert drágább lenne. Megvizsgálják, s amennyiben lesz rá lehetőség, 

mindenképp a képviselő-testület elé hozzák a javaslatot.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A jelenlegi költségvetésről azt tudja elmondani, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban 

vannak. A 2014-2020. uniós fejlesztési ciklusnak köszönhetően pedig városukban sok 

életminőséget javító beruházás indult el. A stabil költségvetésnek az egyik előzménye, hogy az 

elmúlt ciklusban a városvezetés évente cirka 300 millió Ft-ot tudott lefaragni a város 

adósságállományából. Ehhez még jött az, hogy az adósságszolgálatot az állam kiváltotta, s egy 

stabil helyzet állhatott elő. Azt gondolja, hogy ez nagyon szerencsés örökség. Mivel már az 

iskoláknak, illetve a kórháznak a fenntartása sem terheli a költségvetésüket, úgy gondolja, hogy 

egy jó gazdálkodással ez a stabilitás fenntartható.  

Azt is el lehet mondani, hogy jelenleg a költségvetés a legtöbb pénzt az uniós pályázatok 

önerejére, azok megvalósítására csoportosítja. Ilyen volumenű uniós források mellett azt 

gondolja, hogy ez nem is történhet másképpen, hiszen már a ciklus elején le lett egyeztetve az 

önkormányzatokkal az, hogy ki, milyen pályázatokban szeretne sikeresen részt venni.  

Személy szerint nagyon örül annak, hogy egyre több elem valósul meg azokból a 

programelemekből, amit a Sikeres Halasért Társaság is a zászlajára tűzött, s amivel ő is 

azonosulni tudott, amikor a képviselői munkáját elkezdte.  

2015.június 30-án Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt nyilatkozta, hogy a pénzek 

minimum 60 %-a a gazdaságélénkítésre fordítva. Természetesen tisztában van vele, hogy ezt az 

arányt nem lehet közvetlenül az önkormányzat költségvetésére leképezni, de az ő megítélése 

szerint a városukban eltörpül a közvetlen gazdaságélénkítésre fordított összeg a közérzetjavító, 

infrastrukturális, illetve idegenforgalmi beruházás mellett. Mindeközben azt lehet sajnos 

tapasztalni, hogy a potenciális munkaerő, mind a munkahelyek száma évről-évre sajnos egyre 

jobban szűkül. Ne értsék félre, ő most nem azt próbálja ezzel magyarázni, hogy ez ennek a 

városvezetés hibája. Nagyon fájó pont volt, amikor bezárt a Barnevál, ami több száz 

munkahelyet biztosított, illetve hallották a hírt, hogy bezár a Barnevál. Az is, hogy egy helyi 

vállalkozó által jól működtetett orvosi ügyeletet budapesti cégnek kellett átadni üzemeltetésre. 

Sajnos az elmúlt évek iparűzési adó bevételei is folyamatos csökkenést mutatnak. 2015-ben 990 

millió Ft, 2016-ban 930 millió Ft volt a bevétel. A Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

asszony tájékoztatása szerint 2017-ben 850 millió Ft volt az iparűzési adó bevétel, s most 

ugyanennyit terveztek.  
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Ezekre hivatkozva azt kéri tisztelettel a városvezetéstől, hogy komolyan vizsgálja meg, hogyan 

lehet hatékony gazdaságélénkítő intézkedéseket foganatosítani. Az előbbiek tükrében ez egy 

égetően sürgető feladat. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Meg van lepve, olyan, mintha Képviselő úr nem ebben a városban élne. Az előző ciklusban 300 

millió Ft-tal faragta az előző képviselő-testület. Szerinte nem, törlesztették a hiteleket, addig, 

amíg az adósságkonszolidációban nem mentették meg őket. Hogy faragni nem faragtak, abban 

biztos. Ő itt ült ennél az asztalnál, nem nagyon emlékszik döntésre, hogy előre kifizettek volna 

bármilyen hitelüket. Hogy faragtak volna, ez nem. 

Hogy a Barnevál bezárt? Igen, múlt időben. Mintha nem itt élne. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Próbálta napirend előtt röviden összefoglalni, hogy nagyjából 16 év alatt hogy jutott el a 

baloldal oda, hogy ma már képviselőjelöltet sem tud állítani. Ez a mostani hozzászólás ezt jól 

alátámasztotta. Amíg Tapodi képviselő úr reggelente úgy kel fel, hogy a Gyovai korszakra ilyen 

romantikus nosztalgiával tekint vissza, az szerinte mindent megmagyaráz. Dr. Skribanek 

frakcióvezető úr jelezte, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az ő programjukat valósítják meg, 

sokkal egyszerűbb lesz a következő választás, küldjék el e-mail-ben és el sem kell indulniuk.  

A gazdaságélénkítéssel kapcsolatban elmondja, nem tudja, hogy észrevette-e Képviselő úr, 

hogy két ipari parkos pályázatuk van. Van nyertes ipari park fejlesztési és építési projekt. 

Szerinte ennél jobban és hatékonyabban nehezen lehet a gazdaságot élénkíteni. Két év alatt a 

járásban 13 %-ról 6 %-ra csökkent a munkanélküliség. Ennek a jelentős része egyébként 

Kiskunhalason csapódott le.  

Hirtelen ránézett Vincze Attila képviselőtársára, amikor mondta, hogy bezárt a Barnevál. Azt 

mondja, hogy reggel még oda indult dolgozni, tehát ő sem tud arról. A tavalyi évhez képest nőtt 

az iparűzési adó bevételük, tehát ezt sem nagyon érti. Inkább azt javasolná Képviselő úrnak, ha 

van konkrét javaslata, akkor fogalmazza meg. Amit az előbb elmondott, abból nem sok minden 

volt igaz. Oda kanyarodna vissza, hogy még mindig a jelenlegi ciklust megelőző négy évet 

hozza fel példakánt. 4,5 milliárd Ft-os adósságot abban és az azt megelőző ciklusokban csak 

sikerült összehozni. Azonkívül, hogy a XXI.században sikerült csatornázni a városban, illetve 

az ivóvízminőséget javítani, olyan sok maradandót nem alkottak az elődeik. Szerinte pont nem 

Képviselő úrnak kell a csatornázásról mesélnie, hiszen a legtöbbször ő interpellált és szólalt fel 

arról a munkásságról, hogy mi történt például az utakkal.  

 

Hevesiné Vincze Éva képviselő: 

 

A Szabadkai úttal évekkel, valójában évtizedeken át előttük görgetett problémára kerülhet 

megoldás. 2015.májusában Kiskunhalas Város Önkormányzata elhatározta, hogy a 

városukban lévő, forgalmas és felújításra szoruló gyűjtőutakat fokozatosan, éves ütemezésben, 

a rendelkezésre álló források figyelembe vételével felújítja. Ennek a döntésnek köszönhetően 

2015-ben megújulta a Bajza utca, 2016-ban a Petőfi utca és 2017-ben a Jókai utca. 2018-ban 

egy szintén forgalmas területrész rendbetétele várható. Komoly forgalmat bonyolít le a 

belvárosból az alsóváros irányába az Árpád utca, Szent Imre utca és a Szabadkai út. Ezekre az 

utcákra 80 millió Ft van elkülönítve a költségvetésben. A keramitos burkolat egy része régi 

emlékeket, egy része régi értékeket képvisel, viszont igen balesetveszélyes, akár gyalogosok, 

akár autósok, vagy kerékpárosok részére. Valamint a patinás sárga burkolat az évek alatt is 

számos helyen megsüllyedt, egyenlőtlenné vált, valamint az aszfaltozással történő javítás szinte 
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használhatatlanná tette ezen útszakaszokat. Ez okból kifolyólag mind az autósok, mind a 

kerékpárosok inkább kerülni kezdték ezt az útirányt. Emellett az utcák rendbetétele komoly 

hatással lesz a belváros forgalmára. A közelben található iskolák környékén kialakuló reggeli, 

délutáni torlódásra is megoldást nyújthat az említett utcák felújítása. Ha mindez a terv szerint 

halad, az idén megvalósul.  

 

Gyöngyi László képviselő: 

 

Jelenleg a 2018.évi költségvetést tárgyalja a képviselő-testület. Már volt egy-két hozzászóló és 

gondolja, lesz is. Egy dolgot emelne ki a költségvetésből, nevezetesen a Városgazda Zrt. 

támogatását. A Városgazda Zrt. a város cége, 100 %-os tulajdonjoga van a városnak. Munkája 

több tevékenységből áll össze. Van vagyongazdálkodási, városüzemeltetési feladata és 

távhőszolgáltatás. A vagyongazdálkodás és a távhőszolgáltatás igazából csak a városban élők 

egy részét érinti, de a városüzemeltetést szinte mindenki látja. Ezt a tevékenységét a 

Városgazda Zrt.-nek másként ítélik meg az emberek. Vannak az örök elégedetlenek, akiknek 

nem felel meg semmi, vannak viszont olyanok, akik elégedettek a látottakkal. Ahhoz, hogy 

minden rendben legyen és mindenki elégedett legyen, ahhoz három dologra van szükség a 

Városgazda Zrt.-nél: pénz, pénz és pénz, ahogy régen is mondták. 

Kiskunhalas a Duna-Tisza közén van. A Városgazda Zrt. támogatásával nem tudják felvenni a 

harcot egy Pest melletti, nagyobb iparral rendelkező várossal. Nekik ennyit jut a 

költségvetésben.  

Úgy látja, hogy az elmúlt pár évben jó kapcsolat alakult ki a város vezetése és a Városgazda 

Zrt. között. A városevezetés és a Városgazda Zrt. jó viszonya látszik a városon, szemmel 

láthatóan szépült, jobb lett. Az előző városvezetésről ez nem volt elmondható. Ha visszanézik az 

előző városvezetés döntéseit, akkor láthatják, hogy a költségvetés lényegesen kisebb összegeket 

biztosított a városüzemeltetésre. Ez a városon meg is látszott talán. Az a városvezetés nem volt 

érdekelve, hogy hallgasson a városvezetők véleményére.  

 

Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő: 

 

A 2018-as költségvetés általános tartalékai között céltartalékként szerepel a fenntartott 

intézmények felújítási kerete, 20 millió Ft. Ezt, mint volt intézményvezető tudja, hogy nagyon 

fontos és biztonságérzetet ad az intézmények számára. Kiemelten fontos annak érdekében, hogy 

a város intézményeiben a szolgáltatások és a lehetőségek elérhetőek legyenek és biztosítottak. 

Évek óta tudják tartani ezt a 20 millió Ft-os keretet. Azt azonban tudják, hogy az igények mindig 

nagyobbak, mint a rendelkezésre álló forrás. Az önkormányzat azonban, látják ezen a soron 

végig, pályázatok útján is támogatja az intézmények terveit és kiadásait. Fontos feladat, az 

intézményhálózatnak helyt adó intézmény épületek felújítása, energiahatékony növelése 

érdekében.  

Az intézményvezetők számára pedig biztonságérzetet ad, hogy számolhatnak, tervezhetnek a 

keret adta lehetőségekkel. Fontos az intézmények életében a felújítási feladatok ütemezése, 

természetesen fontossági sorrendben. A felújítási munkák megtervezésére minden érintett 

intézménynél nagy figyelmet kell fordítani a tervezésben. Természetesen fontos a tartalék, 

esetleges, előre nem látható események finanszírozására is.  

 

Gyöngyi László képviselő: 

 

Az előbb nem fért bele az időbe, ezért a második lehetőséget is felhasználja. A Városgazda 

Zrt.-ről beszélt és ott tartott, hogy a jelenlegi városvezetésnél, ha visszanézik az elmúlt pár évet, 

akkor látszik, hogy a város szépítésére, jobbá tételére, a városüzemeltetési munkákra több 
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pénzt biztosít. Ez azt is jelenti, hogy több feladatot kap a Városgazda Zrt. Persze a munkák 

elvégzéséhez kellenek jó szakemberek. A Városgazda Zrt.-nél van egy csapat, aki 

alkalmazásban van a cégnél és vannak azok, akiket a munkaügyi hivatal közvetített ki. Ezekkel 

a dolgozókkal találkoznak az utcán, nem biztos, hogy az ő munkájukról kell megítélni a 

Városgazda Zrt. munkáját. 

Az elmúlt években sikerült több gépet beszerezni. Mostanra hét traktor, pótkocsi, fűnyíró, 

homokszóró, kosaras állvány, útépítő gép lett beszerezve. Van telephely, amit birtokba is vettek. 

Több feladatot tud ellátni a Városgazda Zrt., ahogy már bizonyították. Akár útépítéssel, de 

komplett főzőkonyha felújítással megbirkóznak. Ez jó irány, így tovább, kéri a 

képviselő-testületet, hogy a költségvetésben lévő támogatást hagyja jóvá és fogadja el a 

2018-as költségvetést.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Engedjék meg, hogy a sport vonatkozásában is belepillantsanak a 2018-as költségvetésbe, bár 

Polgármester úr remekül összefoglalta véleménye szerint a lényegi dolgokat.  

Mielőtt belevágna, hagy gratuláljon a téli olimpián szereplő magyar gyorskorcsolya 

válogatottnak, hiszen arany érmet nyertek a fiúk történetük során először. Bocsánat a kitéésért, 

de nem hagyhatta ki sportemberként.  

Röviden, amit ő kijegyzetelt magának, hogy már több éve, 2015.óta a városban élő 

vállalkozások adójának köszönhetően a kötelező feladatokon túl jut támogatásra, sportra és az 

infrastruktúrafejlesztésre, illetve a beruházásaik megóvására is, illetve a pályázatok 

önerejének a biztosítására.  

Fő cél az önkormányzatok részére a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek erősítése. 

Úgy gondolja, hogy ennek mindenki átérzi a felelősségét. Ennek ellenére több olyan sor is 

olvasható a költségvetés számai között, ami az utánpótlás egyesületeik működésének alapjait 

szolgálja városukban, Kiskunhalason. 

Fősoron látható a sportkuratórium 5 millió Ft-os évi támogatása, melyet két részletben 

vehetnek igénybe a pályázó sportegyesületeik, tavaszi, illetve őszi lebontásban. Átlagban 15-18 

egyesület veszi igénybe, ad be pályázatot erre az 5 millió Ft-ra.  

Fősoron van a Szilády RFC 15 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési önerejének egy része 

biztosítása, hiszen közel 50 millió Ft-os beruházás lesz majd a sportintézmény területén. 

A Bernáth Lajos Kollégium leromlott állapotú bitumenes pályája helyén rekortán pálya 

kiépítéséhez 6,7 millió Ft önerőt vélnek felfedezni a költségvetésükben.  

Az úszók szokásos évi támogatása 10 millió Ft, melyből most külön soron 2.923.000 Ft lett 

feltüntetve. A fennmaradó összeget a szokásos módon bérben, illetve az uszoda használatában 

kapják meg a sportolóik.  

A Stúdió 2000 Táncsport Egyesület 1 millió Ft, a Diáksport Egyesület, ha jól emlékszik, tavaly 

200.000 Ft-ot kapott, az idei évben 400.000 Ft van, tehát duplázva van benne. 

A Szilády Áron utcai Óvoda 3.850.000 Ft-os ovi-foci önereje is felfedezhető. 

A 2018-as év költségvetése tartalmaz minden olyan forrást, mely elegendő a tervezett 

beruházásokhoz, támogatásokhoz. Ezek közül a sportkoncepcióban a legfontosabb az 

utánpótlás sport, illetve a szabadidő sport, diáksport kiemelt támogatása.  

Arra kéri a tisztelt képviselőtársait, hogy szavazzák meg ezt a költségvetést, úgy gondolja jó a 

költségvetés. 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Szeretné felhívni a figyelmet a költségvetés egy fontos tételére, nevezetesen, hogy az 

önkormányzat az idei évben is támogatja a halasi családok otthonhoz jutását. Ez a Fidesz 
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politikájának egyik alappillére, hogy az ország demográfiai helyzete javuljon. Ezt a célt a 

gyerekeket vállaló magyar családok támogatásával kívánja a kormányzat, s így a kiskunhalasi 

önkormányzat is elérni. Ennek a politikának számos eleme van. Az egyik közülük a családok 

otthonteremtési kedvezménye, a CSOK. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a CSOK elemeit kibővítő helyi rendeletet alkotott 2016.november 24-i ülésén. A rendelet a 

lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó hiteltörlesztési 

támogatásról címmel. A rendelet indoklása szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

gyermekvállalás ösztönzése, a gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszútávú 

letelepedések elősegítése, továbbá a település népességmegtartó képességének növelése 

érdekében lakóingatlan építése, új lakóingatlan vásárlása esetén hiteltörlesztési támogatást 

biztosít. Mindezt a támogatást az önkormányzat a legnehezebb periódusban adja, amikor az 

építkezés, vagy az ingatlan vásárlása a családok anyagi forrásait jórészt felemésztik, viszont el 

kellene kezdeni a hiteltörlesztést. Az önkormányzat a törlesztőrészlet visszafizetését hat 

hónapig vállalja át. Két gyermek esetén ez havonta 20.000 Ft-ot, vagyis összesen 120.000 

Ft-ot, három, vagy több gyermek esetén havonta 50.000 Ft-ot, összességében 300.000 Ft-ot 

jelent.  

A költségvetési összeg a tavalyi igények alapján lett meghatározva, de a keret felülről nyitott, 

vagyis minden, a rendeletben meghatározott feltételnek eleget tevő pályázó jogosulttá válik a 

hiteltörlesztési támogatásra.  

Kéri a halasi családokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, melyet a város költségvetése 

biztosítani képes.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Lendületes év van a 3.számú választókörzet mögött. A legfontosabb, ami nagyon sok ember 

érdekét szolgálja, a Felsővárosi Általános Iskola botrányos és minősíthetetlen járdája 

megújult. A kertvárosi lakótelepen is előreléptek sok-sok ügyben.  

Számos más dologban is történt előrelépés. A költségvetés kapcsán ő is először az örömét 

szeretné kifejezni, hogy ez a lendület látszik folytatódni. Kiemelné, hogy a Szilády Áron utcai 

Óvoda is ovi-foci sportpályát fog kapni és az önerő már benne van ebben a költségvetésben. Az 

egészséges életmódra nevelés, a szabálykövető, együttműködő magatartásra nevelés a 

következő nemzedék elemi érdeke. Ezt a célt szolgálja az ovi sportpálya. Ez egy bevált eszköz. 

Az óvodapedagógusok elkötelezett és találékony felhasználásához sok ötletet és sok erőt kíván. 

Ő maga is a költségvetés támogatását és elfogadását kéri a képviselő-testülettől.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Az előző hozzászólásában tényleg hibásan múlt időt használt. Nyilván mindannyian olvasták a 

hírt, amikor a mélykúti egység építéséről volt szó, hova tovább a kiskunhalasi Barnevál és mi 

lesz vele. Igazándiból még az is szóba került, a Petőfi Népében mindannyian olvashatták egy 

interjúban, hogy esetleg a halasi egységet egy szállodává is át lehetne alakítani. Ezért aztán 

nagyon komoly aggodalmakat okozott ez sok emberben, hogy be fog zárni a Barnevál. Jelenleg 

is az a közhangulat, hogy ez már egy megpecsételt dolog, tehát nem fog így működni, bár legyen 

így.  

Azonkívül továbbra is szeretné felhívni a csökkenő adóbevételekre a figyelmüket. Csak három 

évet nézett 2015-től és ez folyamatosan csökkenő ütemet mutat.  

Mondta Alpolgármester úr, hogy javasoljanak gazdaságélénkítő megoldásokat. Szeretné még 

hozzátenni, hogy eddig még nem nagyon valósult meg az iparűzési adó 0,1 %-os csökkentésén 

kívül túl sok közvetlen gazdaságélénkítő beruházás. Neki volt több javaslata is ezzel 

kapcsolatban. Az önkormányzati tulajdonú földterületek mezőgazdasági hasznosításáról adott 
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be indítványt. Azonkívül egy önkormányzati CSOK-os társasházépítési programot is javasolt, 

amit a városvezetés szokásához híven, többségben van a fideszes frakció, komolytalannak 

titulált, kinevet. Azt gondolja, hogy nem volt kedve vele komolyan foglalkozni. Kidolgozott egy 

megoldást, amiről azt gondolja, hogy jó és hasznos, de gyakorlatilag a telekár különbséget sem 

fedezi, ha valaki Kiskunhalas és más olcsóbb hely között mérlegel.  

Még az iparűzési adó mentesség 2,5 millió Ft-ra való felemelését is javasolták. Ha ez nem lenne 

elég, azt gondolja, hogy a Sikeres Halasért Társaság programjában is lehet csemegézni, sok 

hasznos elem van benne.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nem tudja, hogy hol olvassa Képviselő úr ezeket a számokat, amelyek a csökkenő iparűzési adó 

bevételről szólnak. Szerinte itt ismét tévedésben van. Lesz az adózásról szóló beszámolójuk. 

Ebben egyébként minden évben benne vannak a megfelelő számok és az összehasonlító sorok. 

Ezeket majd meg lehet tekinteni az idei évben. Szerinte a márciusi testületi ülésen ez eléjük fog 

kerülni. Vizsgálják meg és nyissák ezt a kérdést. Szeretné, ha megértenék, de egyáltalán nem 

látja ilyen vészesnek. Minden alkalommal, a legutóbb is, emlékszik rá a márciusi vitában 

kifejtette, hogy nagyon rossz állapotban van a kiskunhalasi gazdaság. Szerintem direkt 

vizionálja, a Barnevált bezáratja, amikor nincs. Egyszerűen szuggerálja, nehogy jól menjenek 

a dolgok, a végén még el lehet mondani, hogy itt rend van. Nem kiáltozna farkast és nem 

mondogatna ilyeneket, hogy rosszul állnak, amikor egyébként nem ezek olvashatóak ki ezekből 

a beszámolókból. Azt kéri, hogy visszafogottabban kezeljék ezeket a dolgokat. Például egy ilyen 

elszólásból, hogy a Barnevál bezárt, ha Képviselő urat hallgatják és csak ezt ragadják ki belőle, 

lehet, hogy pánik alakul ki. Azt kéri, hogy megfontoltabban és átgondoltabban szóljon hozzá, 

mert tényleg az van, hogy nemcsak itt az asztalnál figyelik. Olyan érzése van, mintha nem 

értené azt, ami olykor le van írva.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Tapodi képviselőtársa Barnevál ügyben többedszerre jelentkezik pótvizsgára. Ez azért nagyon 

szuper, mert látszik, hogy továbbra is a városépítés kulcsmesterének Gyovai urat tekinti. 

Szeretné mégegyszer felhívni a figyelmét, hogy a 2014-es választás után a legelső vállalkozás, 

akit felkerestek, az a Barnevál volt. A Barnevál tulajdonosa elmondta, hogy Gyovai Istvánnal 

egyetlen egyszer sem találkozott, amíg polgármester volt, mert nem ment el hozzá. Dr. Várnai 

László pedig a legelső ciklusában járt utoljára ennél a cégnél. 2014.októberében, az 

önkormányzati választásokkor már eldöntött tény volt, hogy a mélykúti beruházás Mélykúton 

valósul meg. Azt is elmondta már ezen falak között, de akkor ebből is megtarthatják ma a 

pótvizsgát, hogy függetlenül attól, hogy jó barátjuknak és kollégájuknak tekintik a mélykúti 

polgármestert, tettek egy kísérletet arra, hogy ez mégiscsak Halason legyen, de a válasz erre 

nem volt. Azon dolgoznak, ha az a beruházás megvalósul, akkor itt Kiskunhalason milyen egyéb 

feladatot tud ellátni az az objektum.  

Nem akarja Képviselő urat az adóbevételek kapcsán győzködni, mert úgy látja, hogy nem lehet, 

egy párhuzamos valóság alakult ki benne Kiskunhalasról. Talán majd a zárszámadás számai 

meggyőzik.  

Amit még szeretne kiemelni, az néhány, a belvárosi körzetet érintő fejlesztés, ami szintén a 

költségvetésbe bekerült. Először is a Bibó István Gimnázium és a Tenisz Klub között lévő 

területen megvalósuló parkoló költségei. Ezzel talán kiválthatóvá válik az az átmeneti 

megoldás, amely még a ciklus elején nem önkormányzati tulajdonú területen valósult meg. 

Bízik benne, hogy ez egy hosszú távú megoldás lesz a parkolókérdés kezelésére. Bekerült a 

költségvetésbe 10 millió Ft a városközpont gyermekbarát fejlesztésére, ami véleménye szerint a 
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városközpont rekonstrukció egy nagy elmaradása volt. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előbb említette, hogy ne kiabáljanak farkast, mert egyszer tényleg jön és senki nem veszi 

komolyan. A napirendi pont előtt elhangzott az Alpolgármester úr részéről néhány olyan 

vádaskodás, s minősítése az ellenzéknek, amely többüket sérti. Azt kell mondania, talán 

legjobban sérti a képviselőket, vagy azokat az embereket, akik közösségi munkát vállalnak egy 

közösségért. Itt Fejes Ferencre gondol, aki hála istennek vállal közösségi munkát. Nehogy azt 

higgye, hogy csak a fideszes képviselőjelölt tud képviselni. 

A költségvetésben is elhangzott néhány olyan dolog, ami enyhén sántít. Összességében azt kell 

mondania, s ezt már a kérdésébe is belefogalmazta, hogy ez a költségvetés is végrehajtható, 

nagyon örülnek a fejlesztéseknek, s így tovább. Azt is azért tisztázzák, hogy ebben a 

képviselő-testületben úgy tudja, hogy ezeket a fejlesztéseket, a pályázatokat az ellenzék is 

megszavazta. Egyikük se sajátítsa ki magának, ez a kérése. Ha Farkas Dániel őket minősíti, azt 

javasolná, hogy nézzen körbe először a saját szűkebb környezetében, majd pedig a párttársai 

múltjában, s ne kutakodjon másnak a múltjában, mert az nem vezet eredményre. Most sincs 

szükség arra, hogy mutogassanak visszafelé, mert nem visz előre. Az élet változik, haladniuk 

kell előre és haladjanak. Maradjanak a költségvetésnél.  

Szóba került a Városgazda Zrt. dolga. Hála istennek egyre több forrást tud biztosítani a város a 

költségvetésében a Városgazda Zrt.-nek. Fejlődik, fejleszt. Kiköltözik a Szent Imre utca 1.szám 

alól, ha jól tudja. Az lesz az egyik ingatlan, ami a 40 millió Ft-os bevételi forrásban szerepel. Ez 

nagyon jó. Azt kéri, egyszer interpellált, tervezze be a Városgazda Zrt., reméli, hogy betervezte, 

erre figyeljenek oda, hogy a külterületen is élnek emberek. A külterületi utakat is valamilyen 

tervszerű munkával tartsák rendben. Ennek megvan a szakmai része, hogy mikor célszerű, 

hogyan kell végezni.  

Felhívná a figyelmet, hogy a külterületen rengeteg a szemét. Nagyon nagy a külterület, de 

sajnos a külterületen nagyon sok a szemét. Hogy erről ki tehet, ki nem tehet, hogyan kell 

megoldani, ezen is gondolkozzanak. A belterületen szép rend van, a szelektív hulladékgyűjtés 

megy. Vigyázzanak a környezetükre.  

Még egy dolgot szeretne ezzel kapcsolatban megemlíteni. Azt is vegyék észre, hogy a közmunka 

munka, az egy hasznos munka. Azt tapasztalja, hogy a közmunkában dolgozó emberek egy része 

tudja, hogy hasznos munka és dolgozik kitartóan, nem sokat ücsörög, nem sokat bújkál, de van 

egy része, akinek hiteleztet. Ha állandóan belerúgnak ezekbe az emberekbe, s nem mondják el 

nekik, hogy amit csinálnak, egész nap söprögetni fog, ezt csinálják, mert szükség van rá. 

Higgyék el, hogy ezek az emberek a megbecsülésüket fogják érezni, akkor szebb lesz, jobb lesz a 

város.  

Kihasználja a második két percét.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Akkor egy technikai szünetet tartsanak közte. Ez így a legjobb és ha jelentkezne Képviselő úr 

újra, megköszöni.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Még egy dolog, amit a Frakcióvezető úr említett. Hála istennek arra is van forrása az 

önkormányzatuknak, hogy a CSOK-nál a hitelvisszafizetésbe besegítenek fél évig. Egy valamire 

fel szeretné hívni a figyelmet. Nagyon helyesen, ugyanis szükség van erre a pénzre is, akik 

felveszik ezt a hitelt, főleg az egy és két gyerekeseknek. Azt is tisztán kell látniuk, hogy a CSOK 
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bevezetése óta az áremelkedés és az ingatlanárak emelkedése, s az építkezés áremelkedése az 

egy és két gyermekeseknek adott támogatást már messze elvitte. Bizony tudják, hogy az egy 

gyerekesek 600.000 Ft támogatást kapnak ebből a CSOK támogatásból, a kétgyerekesek 1,6 

vagy 2,4 millió Ft-ot. Csak a három, vagy annál több gyerekesek kapják meg a 10 millió Ft-ot. 

Kimondva nagyon szép, hogy 10 millió Ft-ot kap valaki. A két gyereknél az intézkedés 

eredményét már elvitte. Nagyon helyes, hogy az önkormányzatuk beszállt ennek a törlesztés 

részébe. Meg tudják tenni, nagyon jó, csak lássák, hogy itt igazán az egy és két gyerekesek, akik 

bevállalják a CSOK-ot, azok vannak kicsit hátrányos helyzetben. Ezen is érdemes lenne azért a 

későbbiekben elgondolkodni magasabb szinten is.  

A költségvetés ilyen alapon pláne, amit a kérdésében is megfogalmazott, megnézik mi lesz azzal 

a hitellel, úgy látja, hogy végrehajtható és támogatni fogja.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy látja, hogy most érkeztek a vita végére. Azt látja, hogy magának a rendeletnek a 

végrehajtásával többségében egyet értenek. Reméli, hogy meg tudják alkotni így most a 

költségvetést. Szerinte ez egy jó alapot teremt az idei év végrehajtására. Ő is azt kéri a 

képviselő-testülettől, hogy támogassák. Két szavazást fognak lebonyolítani, első körben a 

határozati javaslatról szeretné kérdezni a képviselők véleményét. Aki ezzel egyetért, az 

szavazzon „igen”-nel.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1357   Száma: 18.02.22/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 



34 
 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1357   Száma: 2018.02.22/4/0/A/KT 

 

 

49/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi Költségvetéséről szóló rendelet tervezete, 

illetve Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019-2021. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019-2021. évekre vonatkozó adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezek után következik magának a rendelet megalkotásáról szóló szavazás. A rendelet-tervezet 

támogatásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1358   Száma: 18.02.22/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1358   Száma: 2018.02.22/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2018. (II.23.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 



36 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 

szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 

intézmények). 

 

II. 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszege 

 

2. § 

 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan úgy tevődik össze a ktgvetés főösszege, hogy a ktgvetési 

bevételek összegének és a ktgvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi 

maradványból finanszírozzuk, tehát a 0-s egyenleg részét képezi az előző évi 

pénzmaradvány. 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:           6.858.213.089 

Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:     6.761.724.797 

Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:       6.858.213.089 

Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:     3.853.828.782 

Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1.-a1.) összegét:            - 3.004.384.307 

Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:            -2.526.359.202 

Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:      -478.025.105 

Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét:             96.488.292 

Ft-ban 
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       a) működési célú finanszírozási kiadások:                 

61.393.292 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:        

35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

 (3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 3.004.384.307 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -2.526.359.202 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:  - 478.025.105 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  3.004.384.307 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.092.494.489 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  1.911.889.818 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.732.464.707 Ft-ban állapítja meg. 

 

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 

 

3. § 
  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az 

önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint 

a költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő-testület döntése 

nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre. 

 

Költségvetési főösszegek részletezése 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 

működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket 

működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési 

kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b számú 

mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
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(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 

előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10.a, 10.b és 

10.c számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

A 10.a számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. 

Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 

alapító okiratában szereplő feladatok. (különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári és 

múzeumi feladatok) 

 

A 10.c számú mellékletben állami feladatnak minősül: 

1. anyakönyvi igazgatási feladatok; 

2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak; 

3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

4. birtokvédelmi eljárás; 

5. építésügyi igazgatás; 

6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények 

kifüggesztése; 

7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, 

hatósági bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása; 

8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény (Kiskunhalas Város Önkormányzata);  

9. vízügyi hatósági feladatok; 

10. közútkezelői feladatok; 

11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok; 

12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, 

veszélyes állat tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási 

feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata); 

13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata). 

 

A 10.b számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint 

önként vállalt feladatok. (civil szervezetek támogatása) 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési tartalékait a 6. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. évi központi költségvetésből származó 

támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 

saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019-2021. évekre tervezett összevont 

költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza. A melléklet 

összeállítása során figyelembe vételre kerültek azon külső gazdasági hatások, melyek 

befolyással lehetnek Kiskunhalas Város Önkormányzata bevételeire és kiadásaira. A külső 
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gazdasági hatások közt szerepel Magyarország gazdasági stabilitásának és gazdasági 

növekedésének prognosztizálása Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény indoklása alapján. Befolyásoló tényezők a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó Európai-uniós programozási időszakban elnyert támogatások, el nem bírált 

támogatási kérelmek, továbbá figyelembe vételre került az önkormányzat adóbevételének 

többéves változása. 

 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2018. évi együttes 

előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és kiadásait a 12. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

III. 

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. § 

 

A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét 

elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket 

a polgármester gyakorolja. 

 

6. § 

 

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség 

szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-i hatállyal kerül sor. 

 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat 

átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (Polgármesteri határozatok, előirányzat 

módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a 

többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje: 

a) május 31. 

b) augusztus 31. 

c) november 30. 

d) tárgyévet követő év január 6. 

 

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz 

kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:   
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a) május 5. 

b) szeptember 20. 

 

 

7. § 

 

Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható. 

 

8. § 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011. (XII.28.) számú 

önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a 

vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett 

támogatás 2017. évi számított összege 18.936.445 Ft.  

Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi 

iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 

2017. évi számított összege 3 430.336 Ft. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. 

§ (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt: 

 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 

összege, 

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege, 

c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen. 

 

9. § 

 

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 71. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján, ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt 

esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az 

éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv 

a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. 

 

10. § 

 

(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett 

összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti 

előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.  

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra 

együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. 
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11. § 

 

A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2017. 

évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2017. évi eredeti előirányzat időarányos részét 

meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó 

kiadások a 2017. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2018 január 

hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2018. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az 

áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2017. évi kötelezettséggel 

terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2018. évi 

központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2017. decemberében teljesült: 

61.393.292 Ft) előirányzatát tartalmazza. 

A 2018. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2018. évi költségvetési rendelet 

eredeti előirányzatába beépítésre kerültek. 

 

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

12. §  

 

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az államháztartáson kívülről kapott 

támogatásból megvalósuló, elkülönített számlán kezelt feladatok finanszírozását, valamint az 

(5) bekezdésben foglaltakat kivéve – az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, 

amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele mellett 

– naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények 

számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi finanszírozási szükségletet meghaladó 

bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az intézmények számláiról az Önkormányzat 

fizetési számlájára átvezeti. 

 

(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az 

állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban 

egyeztetik.  

 

(3) Az igénybe vehető önkormányzati támogatás időarányosan nem haladhatja meg az éves 

előirányzat 1/12 részét. Az előzőektől való eltérést a polgármester az adott szervezet kérelme 

alapján írásban engedélyezheti. 

  

(4) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek 

esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás igényelhető. Az 

intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül a legrövidebb 

időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni. 

  

 

13. § 

 

(1) Az intézmények a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek 

költségvetési bevételi előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített 

költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett 

többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosítás után használható fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására 
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irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel 

felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelete módosítása során dönt. 

Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és 

átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2) 

bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat 

módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek 

benyújtani.  

 

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő módosítása 

működési költségtöbbletet nem okozhat.  

 

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem a 

tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet. 

 

 

14. § 

 

(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 

forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.  

   

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető 

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás, 

b) személyi juttatások körében közfoglalkoztatottak járandóságai, megbízási díjak, 

munkábajárás költségtérítése, kiküldetések, 

c) készpénzelőleg, 

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 

e) számlázott szellemi tevékenység, 

f) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése, 

g) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés, 

h) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése, 

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 

esetén. 

 

15. § 

 

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: 

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem 

     köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a 10. § 

alapján fizetett juttatások maradványához, 

c) az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,  

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege, 

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek 

többlete, 

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege, 

g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 

16. § 
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A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e 

jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt 

megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező 

megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.  

 

17. § 

 

Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet 

módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti 

jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben 

történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények 

vezetői felelősséggel tartoznak.  

 

IV. 

 

Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.”  

 

-----Napirendi pont----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodások módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az eredeti megállapodást a korábban megvalósított pályázatokkal egészítjük ki, illetve ezt 

pontosítják. Annyi kiegészítő információt fűzne ehhez a napirendi ponthoz, hogy vélhetően a 

következő márciusi alkalommal is fognak foglalkozni ennek a megállapodásnak egy további 

módosításával, ami most ugyan nem tudott előkészülni. A Felsővárosi Általános Iskola által 

használt egyik tanterem és ott egy lakás még mindig az önkormányzat és a Városgazda Zrt. 

hasznosításában van. Ezt is rendezni szeretnék a közeljövőben. Vélhetően ugyanez a téma még 

vissza fog érkezni hozzájuk a közeljövőben. Most azonban szükséges lenne, hogy ezt a lépést 

megtegyék és támogassák ezt a megállapodás módosítást.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1359   Száma: 18.02.22/5/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1359   Száma: 2018.02.22/5/0/A/KT 
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50/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadás-átvétele 

kapcsán kötött megállapodás módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas 

Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ közötti Megállapodás 

módosítását, mely az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint 2. mellékletként a 

Megállapodás módosítás 1. mellékletét képező mellékletet, mely az eredeti 

megállapodás 12. számú mellékleteként szerepel. 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

Megállapodás-módosítás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Vágó Ferencné tankerületi igazgató, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okirat módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy technikai jellegű.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1360   Száma: 18.02.22/6/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1360   Száma: 2018.02.22/6/0/A/KT 

 

51/2018. Kth. 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okirat módosítása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák 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. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

Stírné Prikidánovics Tímea igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Baloghné Csonka Margit intézményi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2018.évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:  

 

Nem is kiegészítés, hiszen az üzleti tervben benne van minden, ami lényeges elem. Annyit 

szeretne mondani az üzleti tervvel kapcsolatban, ha az előző évhez viszonyítja, akkor 

tulajdonképpen nagy részében közel a tavalyi tendenciákat, számokat mutatja, hiszen őrült 

lényeges változások nem történtek ebben a dologban. Egyetlen fontos dolog viszont van, a 

béremelkedések, főleg a minimálbér, garantált bérminimum mindenféleképpen magával vonja 

azt, hogy nemcsak ez az egyetlen egy bérelem, hanem az összes többit hozzá kell igazítani a 

mostani növekedéshez. Ez gyakorlatilag elég sok pénzt elvisz. Ígéretet kapott, hogy ezt meg 

tudják csinálni, mégha az év elején nem látszódik minden szempontból a számokból. Arra 

számítanak, hogy az év közben kedvező tendenciákkal, akár külső munkákkal, egyebekkel ezt a 

béremelést végre tudják hajtani. Így gyakorlatilag nincs túl sok tartalékuk ebben az üzleti 
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tervben. Ha a béremelést meg tudják valósítani, akkor legalább az a része megvalósul az 

elképzeléseiknek, hogy meg tudják tartani a létszámukat, s az a stabilitás meglesz, ami a 

létszámot tekinti. Változatlan módon a többi költségelem a tavalyi tervezési szinten meg tud 

valósulni, s egy minimális pozitív eredménnyel ugyanúgy le tudják zárni az évet, mint 

várhatóan az ideit.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az üzleti terv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1361   Száma: 18.02.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 
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Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1361   Száma: 2018.02.22/7/0/A/KT 

 

 

52/2018. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2018. évi 

üzleti tervét 3.469 ezer Ft,- 2018.évre tervezett adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2018.költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-T Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 

 

Lényegében ennél a cégnél is el lehet mondani, mint a Zrt.-nél, hogy a béremelés az egyik 

legnagyobb változás az előző évhez képest. Az a tendencia, hogy az energiaárak változása 

általában kedvező módon tudja. Az üzleti terv tervezésénél az energiaárak gyakorlatilag eléggé 

stabil képet mutatnak, bizonyos mértékig csökkennek, tehát viszonylag jól tervezhető ez a cég. 

Amit fontosnak tart elmondani, hogy a béremelésen és a működésen túl azért ez a távhő 

rendszer mindenki által tudottan és természetesen ezért mondja el minden évben, egy komoly 

beruházási igényt várna el. Közel 30-35 éves elemekről beszélnek. Szerencséjükre még mindig 

működőképes és jól szolgálja a távhős lakások ellátását. Azt látni kell, hogy előbb-utóbb, 

nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban nem akar semmiféle jóslásokba bocsátkozni, de néhány 

éven belül is kell majd ráfordítani mindenféleképpen, ami természetesen a tulajdonos feladata, 
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ami jelen esetben az önkormányzat. Szokták mondani, hogy pályázaton kell elindulni és így 

tovább. Annyit kell itt megemlíteni, hogy ezeknek a pályázatoknak az önerő része jelentős. Úgy 

kell számolni, kalkulálni, hogy az önkormányzat akkor tud jól pályázni, ha a pályázat mellett az 

önerőt is biztosítja. Idén már vannak kedvező tendenciák. Úgy tűnik, hogy az állam is látja azt, 

az önerő tekintetében is kell valamiféle lehetőség.  Abban bízik, hogy idén néhány hónapon 

belül lehet, hogy már olyan lehetőség is lesz a távhő fejlesztésére, ami pályázat és egy 

önerőpályázattal meg tud valósulni a közel milliárdos, vagy sok százmilliós fejlesztés. Így akkor 

a távhő gyakorlatilag véleménye szerint néhány éven belül meg tudja azt a beruházási 

potenciált valósítani, amire szükség lesz.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Hala-T Kft. üzleti tervének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1362   Száma: 18.02.22/8/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1362   Száma: 2018.02.22/8/0/A/KT 

 

 

53/2018. Kth. 

A Halas-T Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2018. évi üzleti tervét  

5.051 ezer Ft,- 2018. évre tervezett adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2018.költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt.-vel kötött Hasznosítási szerződés 1.sz. 

mellékletének  2.sz. módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez a másik előterjesztés, amit említett a tankerülettel kapcsolatban. Valószínűleg ugyanezt a 

témát majd elő kell, hogy vegyék.  

Ebben az előterjesztésben a volt orvosi rendelőt a vagyonhasznosításból kivonják a 

Városgazda Zrt.-től és visszaveszi az önkormányzat, hogy ezt két előterjesztéssel később a 
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Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére biztosítani tudják. Gyakorlatilag erről szól az 

előterjesztés. Azt gondolja, hogy különösebb kiegészítés ehhez nem tartozik. Annyi, amit 

említett elöljáróban a következő jövőbeni témákat illetően. Ugyanígy a Városgazda Zrt. 

hasznosításában van az a nyelvi tanterem és lakás, amelyiket szeretnének majd megoldani, 

hogy a tankerülethez átkerülhessen. Egy következő módosításra is sor fog kerülni hamarosan 

ugyanezzel a szerződéssel kapcsolatban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződés módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1363   Száma: 18.02.22/9/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1363   Száma: 2018.02.22/9/0/A/KT 

 

54/2018. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 2. sz. 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kiskunhalas, a Kiskunhalas, Bem utca 2. fsz. 62. szám alatti iroda megnevezésű 50 m2 

alapterületű ingatlan (222/14/A/62 hrsz) tekintetében a Halasi Városgazda Zrt. hasznosítási 

jogát 2018. február 28. napjával megszüntesse. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testület 

165/2017. Kth. számú határozatával elfogadott Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 

2. számú módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási 

szerződés 1. sz. mellékletének aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz. 15. 

Dr. Rékasi Cecília jogi referens 

Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, és üzemeltetési osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő "sóstói strand, part 

menti sétány, és felépítmények" hasznosításba adása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt a Sóstó fejlesztéssel kapcsolatban lévő szerződés állományokkal kapcsolatos döntésekről 

van szó.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A ciklus elején több megbeszélést tartottak Sóstó ügyben. Talán tavaly nyáron csúcsosodott ki 

ez a téma igazából, amikor a vízutánpótlás kérdése és egyéb problémák kapcsán a 

képviselő-testület több átfogó döntést hozott. Akkor azzal a helyzettel kellett szembe nézniük, 

hogy az 1990-es években kötött szerződés miatt még hét évig a Sóstó egy külső tulajdonosnál 

volt bérbe adva. Az ott lévő felépítmények idegen tulajdonban voltak és nem állt rendelkezésre 

forrás a Sóstó fejlesztésére. Mára odáig jutottak, hogy ez a 30 éves szerződés úgy néz ki, hogy 

felbonthatóvá válik. Ha minden jól megy, sikerül az önkormányzatnak megvásárolnia az itt lévő 

felépítményeket, illetve az azóta eltelt időszakban a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. több, mint 

80 millió Ft pályázati forrást nyert el a terület rendbe tételére. Ehhez jön még egy 200 millió 

Ft-os projekt, ami a Sóstó vízutánpótlását szolgálja. Azt tudja nekik elmondani, hogy fél évvel 

ezelőtt egy rendkívül reménytelinek tűnő helyzetben volt a Sóstó. Tudja, hogy nem szabad ma 

már nagyon visszamutogatnia, mert „kikap” érte, de azt mondja, hogy nem szabad azt 

elfelejteni, hogy ciklusokon keresztül ez a kérdéskör bent lapult a fiók mélyén. Ha minden jól 

megy és a képviselő-testület elfogadja ezt az előterjesztést, akkor sikerül itt rendezni a 

különböző jogviszonyokat, s megindulhat mindkét projekt végrehajtása. Ezáltal talán 

biztosítottá válik a Sóst vízutánpótlása, illetve ezen turisztikai fejlesztésnek köszönhetően olyan 

infrastrukturális beruházásokat tudnak megvalósítani, amelyek az ott a szabadidejüket eltöltő 

kiskunhalasiaknak, vagy éppen turistáknak, különböző fesztiválokon részt vevőknek 

kielégíthetik az igényeit.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a hasznosításba adás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1364   Száma: 18.02.22/10/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1364   Száma: 2018.02.22/10/0/A/KT 

 

 

55/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő „sóstói strand, part menti sétány, és 

felépítmények” hasznosításba adása 

 

H a t á r o z a t  

 

3) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 éves határozott időtartamra, 

visszterhesen az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba 

adja a szerződésben rögzített ingatlant a Halasi Média Kft. részére.  

4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

mellékletben lévő Hasznosítási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft., Bethlen Gábor tér 7/D 

Kollárné Dr. Lengyel Linda aljegyző 
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Dr. Rékasi Cecília jogi referens 

Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, és üzemeltetési osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére helyiség biztosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt alapvetően a kéményseprés szolgáltatás kirendeltségét szeretné biztosítani a 

katasztrófavédelem, s ehhez kértek önkormányzati segítséget, hogy biztosítsanak számukra egy 

helyiséget. Azt gondolja, hogy ott a Bem utcán egy jó iroda lehet a számukra és a megfelelő 

funkciót el tudják ott látni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1365   Száma: 18.02.22/11/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1365   Száma: 2018.02.22/11/0/A/KT 

 

 

56/2018. Kth. 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége részére helyiség biztosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség részére az Önkormányzat a katasztrófavédelmi tevékenység végzéséhez 

helyiséget biztosítson. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kiskunhalas, a Kiskunhalas, Bem utca 2. fsz. 62. szám alatti iroda megnevezésű 50 m2 

alapterületű ingatlant (222/14/A/62 hrsz) a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére ingyenesen 

hasznosításba adja. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

Vagyonhasznosítási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018.március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1.fsz.15. 

Dr. Rékasi Cecília jogi referens általa:  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása 

 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Az ITS elfogadásának jogszabályban rögzített rendje szerint a képviselő-testület döntése előtt 

ismertetnie kell az állami főépítésznek a módosításra vonatkozó véleményét. Ez ezért nem került 

a képviselők elé, mert a mai napon érkezett az Állami Főépítészi Hivataltól. Ebben rögzíti, hogy 

a módosított ITS elfogadása ellen nem emelnek kifogást. Gyakorlatilag egyéb észrevételük nem 

volt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1366   Száma: 18.02.22/12/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1366   Száma: 2018.02.22/12/0/A/KT 

 

 

57/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának módosítását a 3. sz. melléklet szerint. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018.évi közbeszerzési terve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy szokásos technikai jellegű előterjesztés. A közbeszerzési tervet minden évben a 

képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, s amennyiben szükséges, módosítania kell. Ez az első 

alkalom talán, amikor a 2018-asról beszélnek. Most indítják útjára a 2018-as évet ilyen 

tekintetben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a közbeszerzési terv elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1367   Száma: 18.02.22/13/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1367   Száma: 2018.02.22/13/0/A/KT 

 

 

58/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési 

tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző általa: Darányi Lili szervezési ügyintéző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A városközpont gyermekbarát fejlesztése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

A városközpont parkjában elhelyezendő gyermekbarát fejlesztésről van szó. Játszóeszközök 

kerülnének kihelyezésre, hogy ne a padokon játszanak a gyerekek, hanem erre megfelelő 

eszközökön.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Néhány hónappal ezelőtt napirend előtti felszólalásban kérte a testület együttműködését abból 

kifolyólag, hogy a városközpontban létesülhessen egy új játszótér. Ugyanis a városközpont 

rekonstrukció során, illetve azt megelőzően sem volt ilyen játszópark a belvárosban. Azt 

tapasztalja, hogy amióta ez a rekonstrukció befejeződött, rengeteg család tölti itt a 

szabadidejét, hiszen kávézó, fagyizó, mozi és sok-sok olyan szolgáltatás érhető el itt a 

belvárosban, ami a családokat idevonzza. Mindannyian tapasztalhatják tavasztól őszig, hogy a 

kisgyermekes családok lehetőségei itt viszonylag szűkek. Elsősorban a páván szaladgálnak, 

bicikliznek. Ezért is gondolta azt a körzet képviselőjeként, hogy meg kellene teremteni annak a 

lehetőségét, hogy ezt méltóbb keretek között tehessék meg. A Városvédő és Városszépítő 

Egyesülettel több egyeztetést folytattak Főépítész úrral, s elfogadták azt a javaslatukat, ami 

arról szólt, hogy a belváros jelenlegi képébe nem illeszkedik bele egy komplett játszótér, viszont 

azt a maguk részéről támogathatónak ítélték, ha kisebb játszóelemeket egymástól 

elkülönítetten, de mégis egy meghatározható pontján a belvárosnak, a zenepavilontól 

nagyjából a tölgyes, salakos részig lehelyeznek. Ennek a csomagnak az összeállítása 

folyamatban van. A korábban elmondottak alapján arra kéri a képviselőtársait, hogy 

támogassák ezt a javaslatot, hiszen sokszor elmondják, hogy a családok éve van. Igyekeznek 

kiszolgálni a kiskunhalasi családokat. Véleménye szerint a belvárosban eltöltött szabadidő így 

tudna teljessé válni, ha a kisgyerekes családok gyerekei tudnának megfelelő keretek között 

játszani. Ehhez kéri a támogatásukat. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a városközpont gyermekbarát fejlesztésének 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1368   Száma: 18.02.22/14/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1368   Száma: 2018.02.22/14/0/A/KT 

 

59/2018. Kth. 

A városközpont gyermekbarát fejlesztése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 

Városvédő és Városszépítő Egyesülettel együttműködve a Bethlen Gábor tér zöldfelületének 

gyermekbarát fejlesztése érdekében a zöldfelületen játszóeszközöket és utcabútorokat 

helyeztessen ki, pihenésre alkalmas felületeket alakíttasson ki és az ehhez szükséges forrást a 

2018- évi költségvetésben biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Városvédő és Városszépítő Egyesület,Ady E. u. 9. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Visszavásárlási jog törlése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt egy ipari parkos területtel kapcsolatban jegyeztek be korábban visszavásárlási jogot. 

Teljesültek azok a feltételek, amelyeket megfogalmaztak az ingatlan értékesítésekor, így tehát 

lehet töröltetni ezt a visszavásárlási jogot, amennyiben a képviselő-testület is hozzájárul ehhez.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1369   Száma: 18.02.22/15/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1369   Száma: 2018.02.22/15/0/A/KT 

 

 

60/2018. Kth. 

Visszavásárlási jog törlése 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas, 

belterület 6023/19 hrsz-ú ingatlant terhelő, Kiskunhalas Város Önkormányzata javára 

bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez, tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonosa a 

visszavásárlási jogot alapító szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a törlési engedély kiadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

VANKÓ Kft.6422 Tompa, Dózsa Gy. u. 49. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Vagyonkataszteri nyilvántartás 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Vadkerti úti terület értékesítés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy visszatérő téma. Amikor ez először tárgyalásra került, akkor is érintett volt. Most is 

bejelenti érintettségét, emiatt kikapcsolta a gépet és nem fog szavazni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1370   Száma: 18.02.22/16/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Fülöp Róbert Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1370   Száma: 2018.02.22/16/0/A/KT 

 

61/2018. Kth. 

Vadkerti úti terület értékesítés 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 1034 

hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 8195 m2-ről 7955 m-re történő 

csökkentéséhez, Kiskunhalas, belterület 1215 hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 

1.9918 m2-ről 1.9829 m-re történő csökkentéséhez a szabályozási terv szerint készített vázrajz 

alapján hozzájárul. A Képviselő-testület a területek 240 m2 és 89 m2 nagyságú részét 

forgalomképessé nyilvánítja annak telek-kiegészítésként történő értékesíthetősége érdekében. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Kiskunhalas, 

belterület 1037/2 hrsz alatti, 388 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, a 

1034 hrsz-ú közterületnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott 240 m2 

nagyságú részét valamint a 1215 hrsz-ú közterületnek a szabályozási terv szerint 

magánterületként szabályozott 89 m2 nagyságú részét a Full Throttle Kft. (Kiskunhalas, Kőrösi 

út 8/a szám alatti gazdasági társaság) részére értékbecslés alapján összesen 884.778.- Ft 

vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület 

megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza az 

Alpolgármestert a telekalakításhoz szükséges dokumentumok és az adásvételi szerződés 

aláírására, valamint az ezzel összefüggő jognyilatkozatok megtételére.  

 

3. A Képviselő-testület a 180/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Farkas Dániel alpolgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Full Throttle Kft. Kőrösi út 8/a. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Vagyonkataszteri nyilvántartás 
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Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz. 15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Határ úti ingatlan lebontása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyi történt, hogy a bizottságokra már szakvéleménnyel együtt ment be az előterjesztés és ezt 

csatolták az új verzióban az előterjesztés mellé.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1371   Száma: 18.02.22/17/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1371   Száma: 2018.02.22/17/0/A/KT 

 

62/2018. Kth. 

Határ úti ingatlan lebontása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas 6404 hrsz alatti 

ingatlanon álló lakóépület lebontását rendeli el, tekintettel annak életveszélyes műszaki 

állapotára. A Képviselő-testület a bontási munkák szabályszerű lebonyolításával megbízza a 

Halasi Városgazda Zrt-t.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Vagyonkataszteri nyilvántartás 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz. 15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2017.évi munkájáról szóló beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1372   Száma: 18.02.22/18/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 
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Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1372   Száma: 2018.02.22/18/0/A/KT 

 

 

63/2018. Kth. 

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 

2017. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Víziközmű Társulat, Kmeth S. u. 2. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A víziközmű-hálózat 2018.évi felújítási tervének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ha jól sejti, itt a Tinódi utca csatornázása van előrehozva. Arról szól, hogy utána le lehessen 

szilárd burkolattal rakni. Nagyon jó. Nagy forgalmú, hiszen a buszok is ezen járnak. Itt lesz 

bizonyára valami forgalomkorlátozás, terelés. Minél kevesebb legyen, majd valahogy 

megoldják a szakemberek. Erre akart csak rákérdezni.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Képviselő úr jól látja, a Tinódi út felújítása miatt szükséges, hogy az ottani csatornázási 

munkákat előtte be tudják fejezni és ne utána kelljen a már elkészült utat felvágni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Szeretné megköszönni a városháza, illetve a kivitelező, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

felelős, előrelátó gondolkozását, hiszen ha jól tudja, akkor a Bajza utcánál történt az, hogy a 

felújítását követő néhány hét után fel kellett „kaszabolni” az aszfaltot egy gázvezeték miatt. 

Bízik benne, hogy időben sikerül majd elvégezni majd a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 

Kft.-nek is, s aztán valóban következhet a Tinódi utca felújítása.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez később volt időben, nem közvetlenül pár hétre rá. Egy-két évre rá jött ki ez a probléma, ami 

miatt fel kellett vágni a Bajza utcát. Ilyenkor mindig felhívják a közműszolgáltatók figyelmét, ha 

útépítést terveznek, hogy lehetőség szerint cseréljék ki azokat a közműveiket, amelyeknek az 

állapotából következtethető az, hogy rövidesen cserére érett a közműhálózat. Ezt nem minden 

esetben sikerül elérniük, hiszen ennek azért vannak pénzügyi függvényei. A Bajza utcán már 

kellett egyet javítani, de reméli, hogy sokáig a nagyja ilyen ép állapotban tud maradni, s 

mindazoknak az utaknak, amelyeket sikerült felújítani az utóbbi időben.  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a felújítási terv módosításának elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1373   Száma: 18.02.22/19/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1373   Száma: 2018.02.22/19/0/A/KT 

 

64/2018. Kth. 

A víziközmű-hálózat 2018. évi felújítási tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft. által készített 2018. évre vonatkozó, az ivóvíz és szennyvízhálózatot 

érintő gördülő fejlesztési terv módosítását, azzal a tartalommal, hogy a Tinódi utcai 

szennyvízhálózat-rekonstrukció szerepeljen a fejlesztési tervben. 

 

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

a gördülő fejlesztési terv módosításához szükséges további intézkedéseket megtegye.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző, 

Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató, Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Valójában ennek a módosításnak az az alapja, hogy a Sóstó strandrészt próbálják rendezni. 

Ehhez kapcsolódóan a horgász egyesülettel lévő szerződésüket is módosítani szükséges.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződés módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1374   Száma: 18.02.22/20/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
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Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1374   Száma: 2018.02.22/20/0/A/KT 

 

 

65/2018. Kth. 

Sóstó SHE Haszonbérleti szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas 

Város Önkormányzata és a Sóstó Sporthorgász Egyesület között, 2014. február 11-én 

kelt Haszonbérleti Szerződés II. fejezetének 2./g pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az Egyesület fokozott felügyelet mellett engedélyezi a szombati és ünnepnapok 

előtti éjjel az éjszakai horgászást. A Sóstó strand partvonala, illetve a strand 

partvonaltól számított 15 méteres része horgászati céllal nem vehető igénybe.” 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az 1. pontban foglalt módosításokkal kiegészített Haszonbérleti 

Szerződés aláírására. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző, 

Jáger Szabolcs elnök, Sóstó Sporthorgász Egyesület, Állomás u. 4. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi körzetbe 

helyettesítő szakember befogadásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1375   Száma: 18.02.22/21/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
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Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1375   Száma: 2018.02.22/21/0/A/KT 

 

 

66/2018. Kth. 

Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi körzetbe helyettesítő szakember 

befogadásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

1. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

 

Határidő:  2018. február 28.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: kérelmező 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi praxis megvételét 

követő, felnőtt háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízásra 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1376   Száma: 18.02.22/22/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1376   Száma: 2018.02.22/22/0/A/KT 

 

67/2018. Kth. 

Szándéknyilatkozat kiadása a VII. számú felnőtt háziorvosi praxis megvételét követő, felnőtt 

háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízásra 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

1. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

 

Határidő: 2018.február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: kérelmező 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2018.évi üzleti tervének 

jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az üzleti terv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1377   Száma: 18.02.22/23/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1377   Száma: 2018.02.22/23/0/A/KT 

 

68/2018. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2018. évi üzleti tervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0,- Ft. – azaz nulla forint - mérleg 

szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő: 2018.költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2017. évi szakmai 

beszámolójának jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Egy mondatot szeretne ehhez a ponthoz tenni, az önkormányzat és a kft. között megkötött 

támogatási szerződés 4.pontja szerint Ügyvezető asszony készített el ezt a tartalmas 

beszámolót, ez került a testület elé.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1378   Száma: 18.02.22/24/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1378   Száma: 2018.02.22/24/0/A/KT 

 

69/2018. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2017. évi szakmai beszámolójának 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és Kultúra 

Non-profit Szolgáltató Kft. 2017. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját az 1. sz. 

melléklet szerint. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft., Bethlen G. tér 7/D  

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködési program 3.számú módosítása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Egy évenként visszatérő aktualizálásról van szó, technikai jellegű az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1379   Száma: 18.02.22/25/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 



84 
 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1379   Száma: 2018.02.22/25/0/A/KT 

 

70/2018. Kth. 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között 

fennálló szakmai együttműködési program 3. számú módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között kötött közművelődési megállapodás 3. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között kötött városmarketing program 3. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy-Apáti Ivett a Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft. ügyvezetője, Bethlen G. tér  7/D. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Thorma János Múzeum 2017. évi beszámolójának, valamint 2018.évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Törvényi kötelezettség alapján kerül a testület elé, múzeumigazgató úr készítette a beszámolót 

és a tervezést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló, valamint a munkaterv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1380   Száma: 18.02.22/26/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1380   Száma: 2018.02.22/26/0/A/KT 

 

71/2018. Kth. 

A Thorma János Múzeum 2017. évi beszámolójának, valamint 2018. évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2017. évi szakmai munkájáról készített 

beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2018. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerint. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018.évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Váradi Krisztián  képviselő: 

 

A jegyzőkönyv kedvéért szeretne pontosítani, korrigálni. Az előbb tévesen négyet mondott, 

elnézést kér. Természetesen az is 5 igen egyhangú szavazat volt.  
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Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Ugyanúgy, ahogy Polgármester úr említette, mint a múzeumnál, ez is törvényi kötelezettség 

alapján került a testület elé ez az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló, valamint a munkaterv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1381   Száma: 18.02.22/27/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 
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Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1381   Száma: 2018.02.22/27/0/A/KT 

 

 

 

72/2018. Kth. 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2017. évi beszámolóját az 1. sz. 

melléklet szerint. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2018. évi munkatervét a 2. sz. 

melléklet szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

Erhardt Györgyi igazgató, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szövetség tér 11. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti 

beszámolója a 2017.évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

A közművelődési megállapodás 3.fejezetének 7.pontja tartalmazza, hogy az alapítvány köteles 

évente beszámolni a tevékenységéről.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Valóban így állapodtak meg, hogy minden évben be kell nekik számolni. Erről fog szólni a 

következő előterjesztés is, gyakorlatilag ugyanígy.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1382   Száma: 18.02.22/28/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 
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Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1382   Száma: 2018.02.22/28/0/A/KT 

 

 

73/2018. Kth. 

A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2017. 

évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Civilek a Jövőért 

Alapítvány 2017. évi szakmai beszámolóját és egyben megköszöni az Alapítványnak a 2017. 

évben végzett munkáját.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

Huber Helga kuratóriumi elnök, Civilek a Jövőért Alapítvány, Vasút u. 8/A 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti 

beszámolója a 2017.évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1383   Száma: 18.02.22/29/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1383   Száma: 2018.02.22/29/0/A/KT 

 

 

74/2018. Kth. 

A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 

2017. évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szivárvány Bábszínházi 

Alapítvány 2017. évi szakmai beszámolóját és egyben megköszöni az Alapítványnak a 2017. 

évben végzett munkáját. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Orbán László kuratóriumi elnök, Szivárvány Bábszínházi Alapítvány,Dobó u. 17. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási 

rendje, illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Ez az előterjesztés is törvényi kötelezettség alapján került a testület elé. Mind a felvezetőben, 

mind a határozati javaslatban olvasható a törvényi kötelezettség.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1384   Száma: 18.02.22/30/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1384   Száma: 2018.02.22/30/0/A/KT 

 

 

75/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendje, illetve 

nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

A Bölcsőde 2018. július 2. napjától, 2018. július 31. napjáig zárva tart. A szünet előtti utolsó 

nyitva tartási nap 2018. június 29. napja, a szünet utáni első nyitva tartási nap 2018. augusztus 

1. napja. Ezen időponton kívül a nyári időszakban a Bölcsőde nyitva tart. A téli zárva tartás 

2018. december 27-28. napokon valósul meg. 2018. április 21-én, szombaton a Bölcsődék 

napján a bölcsődei nevelés és oktatás szünetel. 

A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Miskei Beáta intézményvezető, Városi Bölcsőde, Május 1. tér 3/A 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Óvodák működési körzetének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

2012-ben, amikor a Lomb utcai Óvoda egyházi fenntartásba került, akkor került a testület elé 

az óvodai körzetekkel kapcsolatos előterjesztés. A vezető óvónők javasolták, hogy az elmúlt 5-6 

évben szerzett tapasztalatok alapján érdemes lenne a körzeteket módosítani, hogy még 

közelebbi óvodákban tudják biztosítani a gyermekek szakszerű, magas szintű óvodai nevelését, 

ellátását. Pragmatikus oka volt ennek az előterjesztésnek.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a körzetmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1385   Száma: 18.02.22/31/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #33; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 90.91 66.66 10 

Nem 1 9.09 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Nem FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1385   Száma: 2018.02.22/31/0/A/KT 

 

76/2018. Kth. 

Óvodák működési körzetének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő 

óvodaigazgatóságokhoz tartozó telephelyóvodák működési (felvételi) körzetét 2018. március 

1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára igazgató, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

Barnáné Szabó Mikor Márta igazgató, Kiskunhalasi Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

Szeriné Ferencsik Yvette igazgató, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Kuruc v. t. 17. 
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Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

32 

 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1386   Száma: 18.02.22/32/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #34; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Kuris István László Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1386   Száma: 2018.02.22/32/0/A/KT 

 

77/2018. Kth. 

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.)Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mellékletben 

felsorolt személyeket szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztja. 

 

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi és Szociális Bizottságot, hogy amennyiben a 

megválasztott bizottságok személyi összetételében 2018. március 19-ig változás történik, azt 

kiegészítse, illetve módosítsa. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző általa: szavazatszámláló bizottsági tagok 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

33 

 

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas lakott területen kívüli kerékpárút kezelői jogának átadása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Benne van az anyagban is, hogy így jobb kezekben lesz a kerékpárút. Van erre valami 

garancia? Hogy jó kezekben vannak a kerékpárutak, igazából eddig sem lehetett elmondani. 

Ezután is azt látja, hogy ez aggályos. Mikor is épült ez a kerékpárút?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

2011-ben lett átadva. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Azt gondolja, hogy egy hét éves kerékpárút úgy nézzen ki és olyan állapotban legyen, mint 

amilyenben van, ennek nem lenne szabad így lenni. Borzasztó tapasztalni azt, hogy például az 

55-ös mellett is megépült a kerékpárút, mert MTZ traktorral mennek rá nyírni a füvet. Ilyennek 

nem lenne szabad megtörténni. Azt gondolja, hogy a kerékpárút egy olyan mostohagyerek 

ebben az országban, ami mindenkinek csak addig fontos, amíg át lehet vágni a szalagot, hogy 

elmondják, kerékpárutat adták át, nagyon szép, nagyon jó, nagyon szeretik a kerékpárosokat. 

Aztán eltelik hat év és itt van Pirtó irányába egy olyan kerékpárút, ami keresztben szét van 

töredezve, fel van bordázva, katasztrófális állapotban van, a pusztulás határán. Azt gondolja, 

hogy ez nyilván nem változtat a döntésükön, támogatni fogja, csak ennek a napirendi pontnak a 

kapcsán ezt mindenképpen megjegyezni kívánta, hogy egy mostohagyerek. Addig fontos, amíg 

szalagot lehet vágni, a politika PR-ozhat vele, hogy van kerékpárút, aztán mindenki magasról 

tesz a dologra. Ez tapasztalható az országban sok helyen, nemcsak itt Halason.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nyilvánvalóan maga a karbantartása, az üzemeltetése források függvénye. Ha van rá költve, 

akkor biztos, hogy rendbe lehet tartani ezeket. Most, hogy az állam milyen gazdája lesz a 

közútkezelőn keresztül… Azt gondolja, hogy maga az előterjesztés azért fogalmaz így, mert a 

közútkezelő gépparkja, ha szükséges javítani, sokkal könnyebben elérhető és kirendelhető, 

mintha az önkormányzatnak kell megtennie ugyanezt. Ilyen tekintetben gondolják azt, hogy 

jobb gazdája lehet egy ilyen létesítménynek a közút, mint amilyen gazdája tudott lenni adott 

esetben az ő útkarbantartójuk a Városgazda Zrt., hiszen neki a technikai feltételrendszer koránt 

sincs ugyanolyan mértékű, mint a Magyar Közút Np. Kft.-nek, aki globális, országosan jegyzett 

állami cég és hatalmas technikai lehetőségekkel rendelkezik.  

Gondolja, ha odafigyelnek rá és jelzésekkel vannak, akkor szerinte el tudják érni azt, hogy 

normálisan karba tartsák. Azt gondolja, hogy maga a törvényalkotó is, hiszen itt egy törvényt 

igyekszenek végrehajtani, amikor átadják a kezelői jogot, arra vonatkozott, hogy ne az egyes 

önkormányzatok a saját erejükhöz képest próbálják meg fenntartogatni ezeket a 

létesítményeket, hanem igenis az állam legyen az, aki a gazdája ezeknek a külterületen lévő 

létesítményeknek. Az a célja, hogy jó állapotban tudjanak maradni. Ebben hisz, azt gondolja, 

hogy ezért lett ez az egész folyamat beindítva. Reméli, hogy ez vissza fog köszönni pár év múlva. 

Meg fogják látni. Nyilván nem ezen a mostani döntésünkön fog ez múlni, hanem azon, hogy 
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mekkora pénzeket fog tudni a nagy állami költségvetés a Magyar Közút Np. Kft.-hez 

átcsoportosítani, hogy ezeket a rendszereket jól üzemeltetni tudják. Ennyiben tudná kiegészíteni 

az észrevételét Képviselő úrnak. Nem tudja, hogy ez válasznak minősül-e. Ezzel úgy tekintik, 

hogy megválaszolásra került.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a kezelői jog átadás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1387   Száma: 18.02.22/33/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #35; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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1387   Száma: 2018.02.22/33/0/A/KT 

 

78/2018. Kth. 

Kiskunhalas lakott területen kívüli kerékpárút kezelői jogának átadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 355/2017.(XI.29.) 

Kormányrendeletre hivatkozva Kiskunhalas lakott területén kívül eső, az 53.számú 

II.rendű főközlekedési út szelvényezés szerinti jobb oldalán a 48+529 kilométer 

szelvénytől a 52+268 kilométer szelvénye közötti szakaszán lévő külterületi kerékpárút 

közútkezelői jogát a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásának napjával átadja a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt-nek. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közútkezelői jog átadásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére, a mellékletben szereplő nyilatkozat, valamint a 

birtokba adási jegyzőkönyv aláírására. 

 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1 .fsz. 15.  

Meggyesi József közútkezelő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

34 

 

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1388   Száma: 18.02.22/34/0/A/KT 

Ideje: 2018 február 22 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #36; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1388   Száma: 2018.02.22/34/0/A/KT 
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79/2018. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Két kérést szeretne a városvezetés felé tenni. Az egyik, hogy a Bibó István Gimnázium mellett 

található üres telken kialakított parkolókhoz szeretne kérni a Szász Károly utca felől a felhajtó 

rendezését. Megkeresték és ő is tapasztalatból tudja mondani, hogy alacsonyabb autóval elég 

nehézkes a felhajtás erre a területre, s vannak kiálló betondarabok is, amelyeken könnyen 

fennakadhat egy-egy autó és komoly problémákat okozhat. Azt gondolja, hogy nem jelentene túl 

nagy anyagi ráfordítást ott egy viszonylag simább felhajtó kialakítása. Azt gondolja, hogy 

akkor többen is használnák ezt a területet parkolás céljára. 

 

A másik kérése az lenne, amit már többször jelezett már, de most interpelláció formájában is 

szeretné kérni, hogy vannak olyan utcák, olyan úthibák, kettőt hozott példának, amelyek 

veszélyesek. Az egyik ilyen a Szállás utca és a Temető utca kereszteződésében az út szélén 

kialakult egy nagyon erős aszfaltsüllyedés, ami alatt valószínűleg valamilyen üreg is lehet. Azt 

gondolja, akár még be is szakadhat, ha egy nagyobb jármű ráhajt. Ezt kellene vagy kijavítani, 

vagy amennyiben a bizottságnak, vagy a felmérésnek a munkáját ez hátráltatja, mert van egy 

vizsgálatuk ezeknek az úthibáknak a kapcsán, mindenképpen megjelölni, mert balesetveszélyes. 

Egy óvatlan autós, vagy kerékpáros, ha arra közlekedik, tegyék fel, hogy víz is van, elrejti ezt a 

gödröt, akár súlyos balesetet is okozhat.  

Ugyanezt szeretné kérni a Kisfaludy utca Kárpát, illetve Bajza utca közötti szakaszán. Ott is 

vannak olyan süllyedések, amelyek veszélyesek kerékpárosok és autósok számára is. A város 

többi részén is, amit most nem tud felsorolni, egész biztos benne, hogy ezek nem egyedi, 

elszigetelt esetek.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Van máshol is, kaptak már több jelzést. Igyekeznek, a téli időjárás nem kíméli az útjaikat. 

Remélhetőleg mindenhova jut erő és energia, hogy megoldják a problémákat. Képviselő úr 

pedig fog választ kapni az interpellációjára a következő alkalommal. 
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Ezzel a mai napirendjeik végére értek, a képviselő-testületi ülés hivatalos részét bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 (:Hevesiné Vincze Éva :)    (:Tapodi Attila:) 

 

 

 


