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File: D:\Tesületi ülések\20181025\2018 október 25 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2018.10.25.         13:07 

 

Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/C.) 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

5. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

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.  

 

(14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ vezető 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. Vizkeleti Szabolcs képviselő jelezte 

távolmaradását.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Laskovicsné Terzics Edit és Tapodi Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. Nekik ezúton is gratulál. A kitüntetések átadására 

november 12-én fog sor kerülni.  

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Aggasztó hírek érkeznek Erdélyből. Testvérvárosuk révén különösen is érintettek, érzékenynek 

kell lenniünk ezekre a hírekre. Sepsiszentgyörgyön a Református Székely Mikó Kollégium 

feliratot kellett eltávolítani többek között. Erdélyben ez elég gyakran előfordul. Ha egy épület 

felirata, vagy egy EU-s ország zászlaja zavarja a román államot, akkor mi jöhet még?! Úgy 

tűnik, hogy minden zavarja Romániát, ami régebb óta létezik, mint a román állam. Ilyen viszont 

elég sok van Erdélyben, s nem lehet tudni hova fut ki a dolog. Történik mindez abban a 

Romániában, amely januártól az EU elnöki tisztségét tölti be.  

Ha a jogvédő csapatokat nem zavarja ez a történet, akkor nekik kell szólni. Európában a 

bennszülöttek jogai különösen is hátrányos megkülönböztetést szenvednek el. Tavasszal ez is 

motiváló erő kell legyen, amikor az új Európai Parlament összetétele dől el a szavazófülkékben. 

Az európai értékek, az együttélés, a kultúrák gazdag sokszínűsége veszélyben van. A 

bennszülöttek, az európai emberek, népek jogainak a képviselete kell legyen a feladata az új 

európai parlamentnek, nem más.  

Napjaikban joggal vélhetnék úgy, hogy békében lezárhatnának vitás kérdéseket, békében 

élhetnének együtt és a közös feladataikra összpontosíthatnának, mert egy hajóban vannak.  

Ilyen sürgetően közös ügy nagyon sok van. Gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, népesedési 

kihívások sora az erők összegzését kívánná meg Európában. Ezzel szemben a megosztás, a 

kirekesztés, a másodrendű állampolgárokká bélyegzés gyakorlatát látják. Mindenképpen 

többről van tehát szó, mint egy iskola feliratáról. Ezért szólniunk kell, s szolidaritásunk 

kifejezésére van szükség az Erdélyi magyarság küzdelmében. Erre hívnak minden demokratikus 

erőt itthon és Európában. 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Múlt pénteken, október 19-én, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén adták át a 

megyei díjakat. Kiss István, a Bács-Tak Kft. ügyvezetője Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért 
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Díjat, dr. Bay Éva és dr. Bay Miklós Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díjat, dr. Hell Gizella 

tisztifőorvos Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díjat, Kolompár László, a Kiskunhalas 

Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának alelnöke Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért 

Díjat, Suhajda László, a Kiskunhalasi Hardwork Crosstraining képviseletében Bács-Kiskun 

Megye Sportjáért Díjat, Szécsiné Rédei Éva, a Halasi Csipkeház igazgatója Bács-Kiskun 

Megye Nemzetközi Kapcsolataiért Díjat vehetett át.  

A megyében 42 szervezet, illetve személy részesült elismerésben. Büszkék lehetnek arra, hogy 

ebből heten halasiak, illetve halasi kötődésűek. Lakosságarányt tekintve Halas jelentősen 

felülreprezentált ebben a tekintetben. Ez azt jelenti, hogy városukban nagyon sok a tehetséges, 

elhivatott ember. A saját területén mindegyik kitüntetett példaértékű, áldozatos munkájával 

érdemelte ki a megyei kitüntető díjat. Az ünnepség felemelő hangulata bizonyára erőt ad a 

díjazottaknak, hogy munkájukat, feladatukat, küldetésüket tovább tudják folytatni a 

hétköznapokban is, s erősítsék a halasi közösség összetartó erejét.  

A kitüntetettek erkölcsi elismerése egyben Kiskunhalas erkölcsi elismerése is. Visszagondolva, 

hogy néhány évvel ezelőtt Halas negatív kontextusban jelent meg a médiában, az elismerésnek 

ilyen fokú mértékére szüksége is volt a városnak. Az új városvezetés felállásával a trend 

megfordult, pozitív folyamatok indultak el. Hallhatnak új utak építéséről, új múzeumszárny 

építéséről, új varroda indításáról, most pedig díjesőről a megyei ünnepi ülésen. Vannak tehát 

értékeik, létrejöttek új értékek, s képesek arra, hogy be is tudják mutatni akár megyei szinten, 

akár országos szinten is. A városvezetésnek az a feladata, hogy ezeket az értékeket támogassa, 

ennek révén pedig a város fejlődését katalizálja. Kitüntetettjeik példát mutatnak, hogy érdemes 

dolgozni, a jól elvégzett munka előbb-utóbb, de mindig meghozza gyümölcsét. Szívből gratulál 

mindannyiuknak.  

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: Szili Anett titkársági ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az által fentebb ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1595   Száma: 18.10.25/0/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 13:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 



4 
 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

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 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1595   Száma: 2018.10.25/0/0/A/KT 

 

235/2018. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 25-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

1.  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének behajthatatlan 

követelései 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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3.  A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó 

gyermek és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 

Bursa Szabályzat módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Rendkívüli kormányzati támogatás felhasználása 

 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Hasznosítási szerződés kötése a Halasi Hegyközséggel  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Felhatalmazás pályázat megvalósítására és az ehhez szüksége önerő 

biztosítása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz 

szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma 

által” című pályázathoz 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Egyes vízelvezető csatornák állami tulajdonba adása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Bánegyháza utcában Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Elővásárlási jog gyakorlása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Árverési eredmény jóváhagyása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.   Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2018. évi uniós- és hazai 

forrásból megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 

2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: azonnal 



6 
 

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: Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Gyakorlatilag ezzel a módosítással, ha a képviselő-testület elfogadja a rendelet-tervezetet, 

akkor az önkormányzat összevont mérlegének mind kiadás, mind bevételi oldala 683.564.507 

Ft-tal fog emelkedni. Ez zömében két pályázatból adódik. A második félévben két olyan 

pályázat érkezett be az önkormányzathoz, amelyek az ipari parkkal kapcsolatosan. Ezeket 

kellett átvezetniük a költségvetésen. Van egy körülbelül 30 millió Ft-os összeg, amely az állami 

támogatásokból adódik. Ilyen a bérkompenzáció és az összevont szociális ágazati pótlék. Itt 

emelne ki egy új jogcímet, amely most megjelent, az óvodai és iskolai szociális segítő jogcím. Ez 

egy új támogatási jogcím itt az önkormányzatnál. Szeptember 1-jétől kezdte meg működését ez 

a segítő szolgálat. Erre 6,5 millió Ft-ot kapott idén az önkormányzat.  

Röviden ennyi, azt gondolja, hogy elég részletes a szöveges indoklás, de van kérdés, akkor 

természetesen válaszol. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is úgy gondolja, hogy beszédes és jól olvasható a költségvetés módosítás javaslata.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1596   Száma: 18.10.25/1/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 13:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1596   Száma: 2018.10.25/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 24/2018. (X.26.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 



8 
 

 

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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 

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

 

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

a) Kiadási főösszegét:      9.611.363.490 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  9.514.875.198 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  9.611.363.490 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  6.599.011.746 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 2.915.863.452 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 3.138.584.278 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    222.720.826 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

összegét   96.488.292 Ft-ban: 

       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):  - 3.012.351.744 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 3.199.977.570 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   187.625.826 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  3.012.351.744 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.100.461.926 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 

1.765.612.264 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének behajthatatlan 

követelései 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ vezető készítette az előterjesztést, aki körükben van. Ha van 

kérdés, akkor válaszol rá.  

Az előterjesztés gyakorlatilag azért készült, s azért került most a képviselők elé, hiszen a 

következő évtől a KIGSZ-nél is megváltozik a könyvviteli és az adminisztrációs rendszert. A 

KIGSZ is be fog lépni az önkormányzattal együtt a központi információs rendszerbe, az 

ASP-nek rövidített nagy ügyviteli szoftverbe. Ebbe a csomagba minél kevesebb olyan terhet és 

dolgokat akarnak átvinni, amely selejtezésre vár, vagy nem lehet vele mit kezdeni, csak a 

könyvekben viszik magukkal. Célszerű ezeket kivezetni és az új rendszerbe már nem átvinni. 

Ezért kérte a KIGSZ azt, hogy a behajthatatlan követeléseiről döntsön a testület, hogy ezeket 

kivezethesse a könyveiből. 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1597   Száma: 18.10.25/2/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 13:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1597   Száma: 2018.10.25/2/0/A/KT 

 

 

 

236/2018. Kth. 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének behajthatatlan követelései 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete 2018. június 30. napján állományában lévő 654.580 Ft 

követeléseknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont e) pontja 

alapján behajthatatlan követelésekké történő nyilvánítását és egyúttal a továbbiakban a 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete könyvviteli mérlegéből történő kivezetését is 

elrendeli. 

 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  



11 
 

 

Stírné Prikidánovics Tímea KIGSZ vezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek- 

és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha a témát mélyebben szeretné valaki érinteni, akkor azt gondolja, hogy inkább Szűcs Csaba 

alpolgármester úrhoz kell fordulnia a témát illetően. Ifjúságvédelmi segítők jelenleg is 

dolgoznak az intézményeikben. Itt a létszám emeléséről van csupán szó a mostani előterjesztés 

keretében.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1598   Száma: 18.10.25/3/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 13:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1598   Száma: 2018.10.25/3/0/A/KT 

 

237/2018. Kth. 

A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek és ifjúságvédelmi 

segítők foglalkoztatása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja a mellékletben 

szereplő, a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolával megkötött, a közfoglalkoztatási 

programhoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodást. 

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

Együttműködési Megállapodás aláírására és annak esetleges módosításai aláírására. 

 

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

Rabb Nikolett közfoglalkoztatási referens 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat- Bursa 

Szabályzat módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A szabályzaton annyiban módosítanak, hogy az egy főre eső jövedelemszintet emeli a 

szabályzatban a képviselő-testület, hogy többen élhessenek az ösztöndíjpályázattal és több 

felsőoktatásban részt vevő diákot tudjon támogatni az önkormányzat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szabályzat módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1599   Száma: 18.10.25/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 13:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1599   Száma: 2018.10.25/4/0/A/KT 

 

238/2018. Kth. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - Bursa Szabályzat 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 207/2015. Kth. 

számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló helyi szabályzatot az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

2. Az ösztöndíjpályázat forrását Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetése, szociális feladatok ellátására biztosított fedezetében biztosítja.   

 

 

Határidő: 2018.november 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

Hunyadi Péter bizottsági elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Rendkívüli kormányzati támogatás felhasználása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne hozzá előzetesen, hiszen a cím nem túl beszédes, volt az elmúlt időszakban egy 

kormányhatározat, amely többek között arról is rendelkezett, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzatát támogatja 503,2 millió Ft-tal. Ennek a támogatásnak a felhasználásáról a 

képviselő-testületnek kell előzetesen dönteni, utána tudják a támogató felé a megfelelő 

nyilatkozatokat megtenni. Ezután kerülhet sor arra, hogy ezek a források önkormányzatukhoz 

beérkezzenek.  

Ugyanúgy, ahogy az elmúlt időszakban, amikor a lovaspálya fejlesztéséről volt csupán szó, a 

400 millió Ft-os támogatással kapcsolatban is döntött a képviselő-testület. A mostani 

alkalommal is a képviselőknek kell a felhatalmazást megadni ahhoz, hogy ez a folyamat 

megindulhasson, s ennek a támogatásnak a felhasználását megkezdhesse az önkormányzat. Két 

téma fő téma került megnevezésre a kormányhatározatban. A Hirling József Lovaspark további 

fejlesztését segíti a kormányzat 168 millió Ft értékben, illetve a kiskunhalasi fürdő 

támogatására kerül sor 335,2 millió Ft értékben. Ezek az összegek a lovaspályán a tovább 

fejlődését lépcsőjét jelentik, a strandon pedig terveznek fognak főképp ebből az összegből, 

hiszen most egy tanulmányterv jár most rendelkezésükre. Ez alapján kapták meg a forrást. Ha 

elkészülnek a kiviteli és engedélyes tervekkel, akkor utána tudják megkezdeni az érdemi és 

látványos munkát. Azonban szeretnék, ha ebbe az összegbe beleférne egy új termálkút 

megfúrása is, hiszen jelenleg egyetlen kúttal üzemel a strandjuk. Ez jelentős kockázatot jelent 

az üzemeltetésben, hiszen ha bármilyen probléma adódik, akkor tulajdonképpen nemcsak a 

gyógyfürdő részt, hanem a fűtését is elveszítenék a strandnak. Ezt mindenképpen kezelni 

szeretnék ennek a támogatásnak a terhére.  

Körülbelül erről szól ez az előterjesztés. Ezzel kapcsolatban Képviselő úrral a tegnapi nap 

folyamán egy sajtótájékoztató keretében adtak tájékoztatást. Azt gondolja, ha bárkiben maradt 

kérdés, akkor akár ezeknek utána olvasva még tud informálódni, illetve akár képeket is meg 

lehet nézni a koncepcióból, illetve a tanulmánytervből kiragadva.  

Előzetesen ennyit gondolt elmondani az előterjesztéshez.  

 

-----Kérdések----- 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

A Hirling József Lovaspark fejlesztése pontosan mit jelent? Milyen műszaki tartalomról van 

szó, mivel fog még tovább bővülni? Hogyan oszlik meg az 503 millió Ft ezen két cél között, a 

lovaspark és a fürdő tervezése.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Említette, hogy 168 millió Ft fog menni a lovasparkra és a maradék 335,2 millió Ft pedig a 

fürdőfejlesztésre fog teljes mértékben allokálódni. A lovaspályán lévő fejlesztések tekintetében 
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a fő lelátórésszel szemben lévő oldallal szemben van egy betonos, eléggé rossz állapotban lévő 

lelátó. Ennek az elbontására és új lelátó kialakítására kerül sor, illetve az a parkoló, amely 

ugyan kialakításra került az előző fejlesztési lépcsőben.  Ha a Fazekas utca felől érkeznek, 

akkor a baloldalon van egy új parkoló, ennek a burkolásáról van szó főtételekben. Nagyjából ez 

a két tétel, ami biztos. A pontos műszaki tartalmat erre a részre annyira nem ismeri. Ő inkább a 

másik részével foglalkozott. Az biztos, hogy ezek a most érkező források, amelyek a lovasra 

érkeznek, a már a látható fejlesztések, nem a földalatti, mint az előző körben. Készen van a 

csapadékvíz elvezetés, a talajcserék megtörténtek, amit meg kellett oldani. Azt gondolja, hogy 

látványos lesz a 168 millió Ft, ami ráfordításra kerül a lovaspályára. Ezek mindegyikét úgy kell 

érteni, hogy ezek különálló projektek. Általában külön kell közbeszerezni. Az előkészítés és a 

közbeszerzés költségei mindegy egyes projektre rárakodnak. Ezzel együtt kell érteni a forrást és 

felhasználni.  

Körülbelül ezt tudja válaszként megfogalmazni. Reméli, hogy kielégítő volt, de ha nem, akkor 

pontos és részletes műszaki tervek is el fognak készülni rövidesen. Ezeket is nyilván közkinccsé 

fogják tenni a következő időszakban.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A lovaspályához kapcsolódóan annyiban egészítené még ki a Polgármester úr által 

elmondottakat, hogy a következő fejlesztési ütemnek a tervezési és engedélyeztetési költségei 

kerültek betervezésre a mostani projektbe, illetve a Polgármester úr által említett lelátórész 

kerül elbontásra. A mobilboxok száma lesz növelve, illetve ezekhez kerül hely kialakításra. 

Öltözők lesznek átépítve, illetve kiépítésre kerül egy hangosító rendszer a teljes objektum 

területére. Illetve szilárd burkolatot kap a versenyzői személyautó parkoló. 

A fürdő kapcsán azt gondolja, hogy ez a mostani döntés részben történelminek is nevezhető, 

hiszen ezen falak között már elég sokszor esett szó a fürdőfejlesztésről, de olyan alkalom még 

nem volt, amikor ehhez százmilliós nagyságrendű forrás is rendelkezésre állt volna.  

A helyzet nem volt egyszerű, hiszen háromszor volt lehetősége Kiskunhalasnak fürdőt 

fejleszteni. Az első Széchenyi Terv idején, aztán pedig két európai uniós ROP-os, regionális 

operatív program keretében. A város ezekkel 2014.előtt nem élt. 2014-től európai uniós 

támogatást már nem lehet fürdőfejlesztésre felhasználni. Ezért mind Polgármester úrnak, mind 

Képviselő úrnak az a nehéz, de ezek szerint nem megoldhatatlan helyzete volt, hogy arról kellett 

a kormányt meggyőzni, hogy amikor öntötték a városokra a fürdőfejlesztési pénzt, akkor 

Kiskunhalas nem akart fürdőt építeni, most mégis szeretne, mert mégiscsak úgy érzik, hogy erre 

itt szükség van. Úgy néz ki, hogy Magyarország Kormánya ezt a kérést akceptálta, élen a 

miniszterelnökkel. Azt gondolja, ez alapvetően annak köszönhető, hogy a város történetében 

először fordult elő a rendszerváltás óta, hogy a polgármester és az országgyűlési képviselő 

ugyanazt akarta ebben a fontos témában és közösen tudtak lobbizni. Fontos lépésnek tartja azt 

is, hogy a képviselő-testület megbízta korábban a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és 

Marketing Kft.-t, hogy készítse elő a fejlesztési koncepciót és tanulmánytervet, hiszen ezzel az 

anyaggal lehetett már ezt a forrást is kilobbizni.  

Sokszor olvasta az interneten, hogy hegyekben állnak a városfejlesztési irodán a fürdő tervek. 

Ő nem látta ezeket a terveket és hegyeket sem. Ami konkrét és értelmezhető anyag volt, az ebben 

a ciklusban készült el.  

Hogy milyen tervezéssel és kútfúrással kezdik, az elmúlt napokban ez is egy fontos kérdés volt. 

Azt gondolja, hogyha valaki épített már házat, az tudja, hogy mielőtt ott felvonulnak a 

kőművesek, akkor ott néhány előkészítő munkálatnak meg kell történni, főleg egy ilyen 

bonyolult projektnél, mint a fürdőépítés. Azt gondolja, hogy ez abszolút érthető és enélkül a 
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tényleges, valódi fejlesztés nem kezdődhet meg.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Egy kérdése lenne még. Tudja, hogy a kérdésekre egyszer van lehetőség, de nem biztos, hogy jól 

értelmezte. Ha jól hangzott el, Polgármester úr úgy fogalmazott, hogy a főépülettel szembeni 

lelátó elbontására kerülne sor. Ugye?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy értette, ha a főépületből nézik. A szemben lévő, ahol csak egy ilyen betonos rész van. A 

Szabó Ervin utca felőli oldali lelátó, nem a fő, nagy lelátó egyelőre.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ezzel kapcsolatos lenne az észrevétele. A legutóbbi testületi ülés előtti bizottsági ülések 

kihelyezetten a lovasparkban voltak. Jó volt látni és meggyőződni arról, hogy nagyon impozáns 

és nagyon szép lett a főépület, s az egész környezete a lovaspályának. Tényleg azt gondolja, 

hogy ez egy méltó és nagyon szép fejlesztés volt. Amit ott a bizottság tagjai is többen kérdeztek, 

megállapították, hogy a tribünökön a székek cseréje nem férne-e bele esetleg valamilyen 

fejlesztésbe, mert az most úgy kicsit kilóg a sorból. Nem tudja, hogy erre lehet-e még javaslatot 

tenni. Azt még érdemes lenne megcsinálni. Nyilván nem a tribünök elbontása, hanem csak a 

székek cseréje. Úgy lenne véleménye szerint komplex a beruházás, ha ez megvalósulna. 

A hozzászólása második részében a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban szeretne néhány gondolatot 

elmondani. Itt az elmúlt években több alkalommal is elhangzott a városvezető frakció 

képviselőjének részéről, hogy az ellenzék soha nem örül a fejlesztéseknek, mindig csak 

kritizálnak. Ezért most feltétlen azt gondolja, bár egyértelműnek tűnik, hogy természetesten 

örül neki, de úgy gondolja, muszáj ebből kifolyólag hangsúlyozni, hogy esetleg ne legyen 

félreértés és az a vád ne érje őket később, hogy még ennek sem tudnak örülni. Természetesen, 

ahogy a múltban, ha észrevételük, kritikájuk van egy pályázattal kapcsolatban, azt mindig meg 

fogják tenni, de ha azt látják, hogy olyan döntésről, pályázatról, vagy támogatásról van szó, 

ami ennek a városnak egy hatalmas lépés, annak ők is ugyanúgy örülnek ők is, mint a 

városvezetés. Azt gondolja, hogy valóban nem az a kérdés, hogy mikor és ki valósítja meg, bár 

kétségtelen, ahogy Alpolgármester úr mondta, erre lett volna korábban lehetőség. Ismert a 

mondás, hogy jobb későn, mint soha. Ha most valósul meg, akkor annak mindannyian örülnek 

és mindenképpen örülni kell.  

Azt gondolja, hogy ezek a tervek, amelyeket láthattak az interneten, nagyon impozánsak. 

Gondolja, hogy még csak látványtervek, de akkor ezek szerint a kiviteles tervek és az 

engedélyes tervek ez alapján fognak elkészülni. Nagyjából lehet azt mondani, hogy amit látnak 

a kiskunhalasi lakosok a hírportálokon, közösségi médiában, ez gyakorlatilag az a jövő, ami 

pár éven belül megvalósulhat itt Kiskunhalason. 

Azt gondolja, hogy tényleg valóban az, hogy már forrás is érkezik hozzá, ez garanciája lehet 

annak, hogy végre nemcsak az asztalfióknak készülnek ezek a tervek, hanem ebből lesz is 

valami. Mindenképpen azt gondolja, hogy ez egy nagyon örvendetes dolog és tényleg ennek 

csak örülni lehet itt Kiskunhalason, ha ez megvalósul.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Az elmúlt időszakban ő is többször megszólalt a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban, s kifejezte azt, 

hogy motiválja a városvezetést, képviselő urat arra, hogy történjenek lépések, erőfeszítések, 
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hogy Kiskunhalasnak végre lehessen egy fürdője. Volt úgy, hogy szkeptikus érzelmeit is 

kifejezte. Éppen ezért is azt gondolja, illik azt is elmondania, nagyra értékeli ezt a lehetőséget, 

amit kaptak a városban, hogy végre Kiskunhalasnak is lehet egy fürdője. Elismeri az e mögött 

lévő munkát is. Természetesen még nem akar előre ünnepelni, mivel még nem valósult meg a 

projekt. Kívánja azt, hogy azok alapján a látványtervek alapján, amelyeket láttak is 

mindannyian, megvalósulhasson egy méltó fürdőkomplexum itt Kiskunhalason.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Valóban, ünnepelni még nem szabad. Ő sem ünnepelné azt, hogy készen vannak, hiszen 

rengeteg munka és feladat van ebben a projektben. Majd ha végeztek, akkor szabad ünnepelni 

esetleg. Akkor majd megint lesznek más kihívások, amelyekkel foglalkoznak, ahelyett, hogy 

ünnepelnének.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Alapvetően ő is egyetért az előttük szólóval. Ő tegnap a kedvenc közösségi portálukra azt írta 

ki, hogy minden most kezdődik el. Azt gondolja, hogy ennek az elég hosszú útnak az elején jár, 

ami a fürdőfejlesztést jelenti, de ehhez egy óriási nagy segítséget kaptak. A maga részéről ő el 

tudja hinni, hogy az ellenzéki képviselőtársai örülnek ennek a hírnek, s annak, hogy ez a 

folyamat elkezdődik. Bár az interneten nem ezt olvasta. Hogy is fogalmazzon, ha a fő 

megmondó embereiknek a tegnapi kommentjeire gondol, akkor ott nem az őszinte örömöt vélte 

felfedezni. Nyilvánvalóan jogos a pesszimizmus. Azt szokta mondani, hogy kicsit olyan Halason 

a fürdőfejlesztés, mint Budapesten a 4-es metró volt, tehát elég sok polgármester került be ebbe 

a székbe ennek az ígéretével, de aztán végülis a 4-es metrót is csak egy polgármester tudta 

megépíteni. Reméli, hogy a fürdőt is egy, mégpedig a mostani polgármester fogja megépíteni.  

Még egy dologra szeretné felhívni a figyelmet. Már említette, illetve Váradi képviselő úr is utalt 

rá, hogy elég sok ziccert hagyott ki a város a fürdőfejlesztés tekintetében. Arról se 

feledkezzenek meg, hogy elég kusza tulajdonviszonyokat örököltek a fürdő tekintetében. 

Anélkül, hogy ebbe a kérdéskörbe belemenne, az elmúlt négy évben elég sokat dolgoztak azon, 

hogy ezt a problémát feloldják. Ahogy a tegnapi sajtótájékoztatón Polgármester úr elmondta, 

néhány hónapon belül akár papírra is kerülhet az a megállapodás, amely szóban már részben 

megköttetett. Azt hiszi, hogy ez is egy történelmi pillanat lesz, hogy lesz egy olyan polgármester, 

aki rendezni tudja a fürdő tulajdonviszonyait.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Majdnem zárszót szeretett volna mondani az előterjesztéssel kapcsolatban, de látja, hogy dr. 

Skribanek Zoltán képviselőtársa még jelentkezik szólásra. Addig is meg szeretné jegyezni, sokat 

lendítene az ügyön, ha használnák ezt a kis retro ízű fürdőjüket, ami most van. Jó lenne egy 

kicsit használni és a nyugdíjasaik ezt a kellemes meleg vizet magasabb szinten próbálnák 

promotálni, hogy igenis van ennek jó tulajdonsága. Emelnék egy kicsit a bevételt és ezzel 

enyhítenék az önkormányzat hozzájárulását, hogy fenn tudják tartani addig, amíg nem épül 

meg az új fürdő.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Teljes mértékben egyetért, az nem árt, ha ők is járnak a fürdőbe, hiszen azért is akarják 

fejleszteni, s építeni, hogy a kiskunhalasiak is jól érezhessék magukat benne.  
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Csak röviden kíván hozzászólni, hiszen itt már az előtte szólók minden fontosat elmondtak. 

Mivel sok minden elhangzott, ő néhány olyan dolgot szeretne kiemelni, amiről úgy gondolja, 

hogy tényleg nagyon fontos.  

Az egyik az, hogy értékeli az ellenzéki képviselőknek azt a konstruktív hozzáállását, amit most 

már több ülés óta tapasztal és most is hiszi, hogy valóban őszinte az örömük ez a halasi siker 

kapcsán. Szeretné megismételni Farkas Dániel alpolgármester úrnak azt a szavát, amikor úgy 

jellemezte ezt a projektet, mint történelmit. Ő is úgy gondolja, hogyha Halason ez a 

strandfejlesztés elindul, márpedig ebben most már biztosak lehetnek, akkor ezt az ő városukban 

itt egy történelmi fejleménynek tekinthetik.  

Azt szeretné még kiemelni, ugyan ez is elhangzott, de talán érdemes még egyértelműbbé tenni, 

főleg azoknak a halasiaknak, akik talán nem mélyedtek el annyira ebben a témában, hogy itt 

most nem arról van szó, hogy néhány százmillió forintot kaptak és ezzel mindent megoldanak, 

hanem itt sokkal nagyobb volumenű tervek vannak, nagyságrendekkel nagyobbak. Abban 

bíznak, hogy ennek a következő lépcsői, állomásai is következni fognak.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Semmiképp nem szeretne vitát generálni egy ilyen napirendnél, amikor ahogy kezdte, a 

legfontosabb, hogy együtt örüljenek. Azért két megjegyzése lenne. Az egyik, hogy nem tudja 

milyen megmondó emberre célzott Alpolgármester úr. Nekik, de legalábbis neki egészen 

biztosan nincs megmondó embere. Ő a véleményét mindig ő szokta elmondani. Ez 

tizenvalahány éve így van, még soha nem mondatta a véleményét senkivel el. Ha 

ellenvéleménye volt, azt is vállalta, ha tévedett, azt is vállalta. Nem nagyon tudja, hogy mire 

gondolt Alpolgármester úr. Nem is kíván ezzel foglalkozni, csak szerette volna hozzátenni.  

A másik dolog is egy megjegyzés és tényleg nem vitát generálandó. Azt gondolja, hogy azt 

mindenképp el kell mondani, csak a tényszerűség miatt, hogy bár valóban maradtak ki 

helyzetek az elmúlt években, évtizedekben, de soha nem a szándék hiányzott, hanem a 

körülmények nem voltak megfelelőek. Az is kétségtelen, hogy pályázati lehetőség is volt 

többször. Itt a fő ok, ahogy elhangzott, a tulajdoni viszonyok kuszasága és rendezetlensége volt, 

ami egész egyszerűen az elmúlt időszakban megoldhatatlannak látszott. Természetesen ez nem 

kisebbíti és nem is akarja ő sem kisebbíteni a mostani sikert. Akár nyugodtak kimondhatja, a jó 

dologhoz mindig gratulálni szokott. Bányai Gábor képviselő úr sikerét nem akarja kisebbíteni, 

gratulál hozzá, s minden elismerés azért, hogy ez megvalósult. Hozzá kell tenni, hogy ez régen 

is törekvés volt, csak nem működött. Az is igaz, hogy bár engedélyes terveket nyilván nem 

találtak az asztalfiókokban, ahogy Alpolgármester úr célzott rá, de az is igaz, hogy volt már itt 

olyan, amikor ebben a teremben maketteket mutattak be, s volt egy projektcégük egy nem is 

tudja már, hova való céggel. Az más kérdés, hogy sajnos kiderült, szélhámosokkal akadt össze 

az önkormányzat és ők ebből profitot szerettek volna az ő hullámaikat meglovagolva. Szándék 

az mindig is volt. Nem sikerült. Azt gondolja, nem is lenne helyénvaló itt mutogatni. Most 

sikerül, ennek közösen örülnek. Köszöni Alpolgármester úr és Skribanek képviselő úr részéről 

is azt, elfogadják azt, hogy őszintén tudnak örülni a sikernek.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az előző hozzászólását igazából ő is zárszónak gondolta, de muszáj erre reagálni, ami most 

elhangzott. Úgy gondolja, hogy mindannyian együtt örülnek ennek a lehetőségnek. Talán most 

itt a végén mégis kicsit, még hogyha Váradi képviselő úr előre bocsátotta is, hogy nem kíván 

vitát generálni, de mégiscsak generált, tisztába kell tenni dolgokat. A tények mégiscsak tények. 
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2014. előtt volt három polgármestere ennek a városnak, akik közül egyik sem tett meg mindent 

azért, hogy ahogy Alpolgármester úr fogalmazott, öntötték az ilyen típusú pályázati pénzeket a 

magyar városokra, egyikük sem gondolta úgy, hogy ez Halasnak is fontos lenne. Hogy a 

tulajdonviszonyok ilyen kuszák, pont egy korábbi polgármesternek köszönhető, hogy ezt 

hagyta, hogy a tulajdonviszonyok kuszává váljanak. Sem ő, sem az utána következő kettő 

semmit nem tett meg azért, hogy ezek a kérdések megoldódjanak. Most a 2014. Után elkezdődő 

ciklusban tartanak ott, hogyha nem is azokból a forrásokból, amelyekből korábban lehetett 

volna, hanem direkt kormányzati támogatásból egyrészről, másrészt pedig a tulajdonviszonyok 

rendezése is egy olyan úton van, ami pedig bizonyítja, hogy mégiscsak megoldható ez a 

probléma. Ezeket azt kéri, hogy vegyék figyelembe, már csak a tényszerűség kedvéért, hogy 

honnan indultak és hova sikerült eljutni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy látja, hogy ezzel a végére érnek a vitának. Zárásként annyit tenne hozzá, hogy voltak 

valóban nehézségek és problémák, de ő a múlton nagyon nem mereng, mert ezek szerinte 

egyértelműek. Aki ennek utána akar nézni, az utána néz. Azzal kezdte, megnézte, hogyan 

jutottak idáig, szerinte nem is kell különösebben az sem hozzá, hogy itt a hivatalon belüli 

iratokat nézzék, elég a földhivatalba besétálni és akkor tisztán láthatja bárki, hogyan alakult ki 

ez a helyzet, amivel most nekik kell megküzdeni. Azt mondja, hogy ez már csak időtöltés. Nekik 

azzal kell foglalkozniuk, hogy ezt a mostani támogatást jól használják fel és úgy tudjanak fürdőt 

fejleszteni, hogy ez nagyon hosszú távra meghatározza Kiskunhalast és a turizmusban elfoglalt 

helyüket sokkal-sokkal magasabb polcra helyezze. Azt gondolja, hogy most minden esélyük 

megvan és nagyon jó ez a kormánydöntés.  

Azt kell elmondania, hogy egyetlen dolgot felejtett el ő is, s ez a vitában sem jött ki, hogy 

megköszönjék Képviselő úrnak a támogatását, illetve a Magyar Kormánynak és Miniszterelnök 

úrnak a támogatását és a hitét, amellyel biztosítja Kiskunhalasnak azt, hogy ezt a fejlődést 

megléphesse. Ezúton is köszönik.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát a rendkívüli kormányzati 

támogatás felhasználásáról.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1600   Száma: 18.10.25/5/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1600   Száma: 2018.10.25/5/0/A/KT 

 

239/2018. Kth. 

Rendkívüli kormányzati támogatás felhasználása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Belügyminisztérium által biztosított 503,2 millió forint vissza nem térítendő támogatásból 

megvalósítandó beruházásokat előkészítse, lebonyolítsa, a beruházások forrásához biztosított 

kormányzati támogatás igénybe vételéhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, a támogatás 

dokumentumait aláírja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a beruházás 

előkészítéséhez szükséges forrásokat a költségvetésben biztosítsa. 

 

 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Szegedi úti laktanyával kapcsolatban korábban már döntött a testület. El is jutottak az MNV 

Zrt.-vel (lásd: Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) egy adott pontjáig ennek a folyamatnak, amikor 

megkérték őket arra, hogy szeretnének részletekben fizetni a laktanyáért. Kiderült, hogy az 

egészen új folyamatot kell, hogy generáljon. Ez az új folyamat náluk is új döntést kell, hogy 

hozzon. A képviselőknek újra dönteni kell arról, hogy a Szegedi úti egykori laktanyát 

megvásárolják-e, s ott fejlesszenek-e. Erre a területre van egyébként már nyertes pályázatuk, 

hogy iparterületté alakítsák át ezt a volt laktanya komplexumot.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ebben az előterjesztésben új értékbecslés készült. Ez megnöveli a vételárat. Ezzel még nem is 

lenne semmi baj, mert egyértelmű, hogy ezt a területet meg kell szerezni a városnak, hiszen a 

továbbfejlődésének ez az iránya, ez a terület alkalmas rá. A részletfizetésre e határozat után 

újra beadják a kérésüket? Ebből az előterjesztésből nem derül ki. Említette. Vagy ezt az 

összeget egy összegben kell kifizetniük?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Érti a kérdést. Gyakorlatilag Képviselő úr nagyon jól látja. Az elmúlt időszakban az 

ingatlanárak nem lefelé, hanem felfelé mentek Kiskunhalason. Új értékbecslést készíttetett az 

MNV Zrt. Ezáltal nőtt az az összeg is, amit nekik meg kell fizetniük ezért a területért sajnálatos 

módon. Ennek nekik, mint önkormányzat nem szabad örülniük, de ezzel együtt ő is azt mondja, 

meg kell, hogy szerezzék ezt a területet, s szükséges, hogy újabb iparterületeket biztosítsanak a 

vállalkozások számára. Emiatt a részletfizetési szándék miatt indították el az új eljárást. Azt 

gondolja, hogy ennek így egyértelműnek kell lennie. Ha mégis úgy alakul, hogy ez nem, akkor 

sem szabad elmenni most már mellette. Nem tudja, akkor aláírják a megállapodást és keresnek 

hozzá forrást a költségvetésben, vagy valahogy kezelik.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Annyit tud még a kérdésére kiegészítésképpen elmondani, hogy az MNV Zrt.-től kapott azon 

levélben, amelyben az új értékbecslést közölték és kérték az erre vonatkozó nyilatkozatot, ott 

papírra vetették azt is, hogy az MNV Zrt. szakértői szinten támogatja a részletfizetés 

biztosítását. Ez egyfajta mindenképp pozitív visszajelzés, hogy a részletfizetési kérelmükkel 

érdemben foglalkoztak és ezt támogatják is. Ezt biztosan még azért nem lehet kijelenteni, mert 

az igazgatósági döntés szükséges ahhoz, hogy ezen az értéken és a részletfizetés biztosításával 



23 
 

értékesítsék az ingatlant. Mindenesetre az biztos, hogy szakértői szinten biztosítják ezt a 

kérésüket.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A 2000-es évek elején, amikor a honvédség állomásai megszűntek itt Kiskunhalason, onnantól 

kezdve ez a terület véleménye szerint már bő 15 éve elég hányattatott sorsú volt. A volt Gábor 

Áron Laktanya épülete a migráció folyamán újra középpontba került és egy hasznosítási 

folyamat indult el, ami most úgy néz ki, hogy most a börtönépítéssel lezárul és nyugvópontra 

kerül. Azt hiszi, hogy hosszú-hosszú évtizedekre ennek a problémája megoldódik. Nagyon bízik 

benne, hogy a képviselő-testület támogatni fogja ezt a javaslatot, hiszen így a Szegedi út másik 

fontos ingatlanjának a hasznosítása is megoldódik és nem fog parlagon heverni ez a volt orosz 

laktanya. Itt a múlt feszegetése kapcsán korábban lett volna ennek a városnak visszaszerezni ezt 

a területet. Nem biztos abban, hogy akkor nem hoztak rossz döntést, hiszen akkor nem állt 

rendelkezésre európai uniós forrás, hogy ezt a területet hasznosítsák. Most erre itt van a kiváló 

alkalom. Szeretné azt megemlíteni, hogy szintén Képviselő úr közbenjárásának köszönhetően 

sikerült azt elérni, hogy az ott meglévő és rendelkezésre álló összegből ötször annyit 

fordíthassanak területvásárlásra, mint azt eredetileg tervezték. Ez is közel 30 millió Ft-tal fogja 

enyhíteni az önkormányzat terheit. Ezt követően elindulhat az a tervezési és kivitelezési munka, 

ami majd ipari parkká teszi ezt a területet. Azért fontos beszélni erről a folyamatról, mert 

sokszor éri őket az a vád, –elnézést kér Képviselő úrtól, mert továbbra is azt gondolja, hogy 

megmondó emberektől- hogy miért haladnak ilyen lassan a folyamatok. Érez ebben jó kis 

kritikát is, hiszen lehet, hogy nekik is többet kell erről beszélni, hogy nem egyszerű az MNV 

Zrt-vel és a különböző hatóságokkal dűlőre jutni, hiszen itt a Magyar Államban elég sok kisebb 

állam működik. Ő maga is optimista volt, s realista, vagy idealista bizonyos szempontból, 

amikor megnyerik ezeket a forrásokat nagy nehezen, utána gyorsan el tudnak indulni. Csak 

aztán mindig újabb és újabb bürokraták gördítenek eléjük akadályokat, s az a projekt, amiről 

azt gondolják, hogy egy-másfél év alatt kivitelezhető, az látszik, hogy eltarthat akár 2-3 évig is. 

Bízik benne, hogy most már ez a projekt is így sínen tud majd lenni.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Alpolgármester úr hozzászólás indukál benne egy választ. Érti a hozzászólás lényegét a 

megmondó emberek kapcsán. Tudja, hogy a közösségi portál tele van megmondó emberekkel, 

ugyanis ő is tapasztalja ezt nap, mint nap.  

Egy dologra hívná fel a figyelmet. Alpolgármester úr arról beszélt, hogy az ő megmondó 

embereik. Ő ilyenről nem tud. Ha igen, akkor nevezze meg. Ezt azért kerüljék. Ismét szeretné 

hangsúlyozni, hogy nekik és neki különösen egészen biztos, hogy nincsenek megmondó 

embereik. Ha bármikor neki véleménye volt, –kicsit régebb óta ül itt- azt mindig itt mondta el. 

Nem a facebookon megmondó emberekkel mondatta el a véleményét. Ha gondolt valamit, ha az 

nem tetszett, akkor az itt elmondta. Szerinte ezt tapasztalta a másik oldal is, ha kritikája van, azt 

ő megfogalmazza. Ha valami tetszett, azt is elmondta, de soha nem megmondó emberekkel 

mondatja el. Ennyit tisztázzanak azért, mert már másodszor kerül ez így megfogalmazásra. 

Kéri, hogy ezt kerüljék, s ne fogalmazzon úgy Alpolgármester úr, szeretné kérni, hogy a „mi 

megmondó embereink”. Vannak megmondó emberek, ez kétségtelen, de minden ember az 

mond, amit akar, azt gondol, amit akar. Ilyen nincsen, hogy ők megmondó emberekkel 

mondatják ki a véleményüket közösségi portálon. Higgye el, ha kritikájuk lesz, azt továbbra is el 

fogják mondani a testületi üléseken, vagy bármely más fórumon, sajtótájékoztatón, vagy 



24 
 

hasonló keretek között, de nem fognak ilyen eszközökhöz folyamodni, hogy megmondó 

emberekkel íratják le a kritikáikat.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A Szegedi úti laktanya egyébként a témájuk.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Nevén nem fogja nevezni a személyeket, mert még véletlenül bíróságra kell járnia. Megmondó 

emberek alatt azokat az embereket érti, akik akár SHT, akár MSZP, akár Jobbik színekben 

egyszer-kétszer-háromszor indultak önkormányzati választáson és a sikertelenség miatt nyilván 

sértetten megpróbálnak mindenbe belekötni. 

Egyetlen problémája van ezzel. Mégegyszer hangsúlyozza, van, amikor jogos a kritika, hogy 

főleg fejlesztésekről úgy alkotnak véleményt, hogy előtte őket nem kérdezik meg őket. Őt ez 

azért zavarja, mert ha őt bárki megkérdezi akármelyik kiskunhalasi fejlesztésről, amelyet az 

önkormányzat generál, vagy kivitelez, akkor ő mindenkinek válaszol. Akár írásban, akár 

személyesen, akár telefonon. Az zavarja őt ebben roppantul, hogy a fürdőfejlesztés kapcsán és 

egyéb projektjeik kapcsán is, ha az ember elolvassa az internetet, akkor hülyeséget olvas 

hülyeség hátán, ahelyett, hogy megkérdeznék őket. Azt gondolja, hogy mindenre van válasz. Ő 

azt már nagyon sokszor elmondta már itt, hogy hála istennek titkok nincsenek, mindenre tudnak 

magyarázatot adni. Szeretné magának azt a jogot megtartani, hogy mivel elég sok jogtalan 

kritikát kapnak, hogy továbbra is megmondó embereknek hívhassa ezeket a személyeket.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A Szegedi úti laktanyáról van szó és az oroszok által bitorolt területről. Fogalmazhatnának úgy 

is, hogy a külső része sokáig szeméttelek volt, amit úgy ahogy sikerült eltakarítani. Most is 

mondhatnák, hogy egy romhalmaz. Hogy a kerítésen belül mi lehet, azt nem tudják. Arra hívná 

fel a figyelmet, hogy valószínűleg az adásvételi szerződést, amikor az sorba kerül, az állami 

jogász fogja előkészíteni, de valahogy oda kellene hatni. Ha benne lesz, benne lesz, semmi baj, 

akkor nem szólt, hogy mi lehet ott a talajban. Ismerve az oroszokat, ott egy harckocsi bázis 

működött. Ha ezt a területet megveszik, fél attól, hogy elég sok olyan dolog lehet, ami később 

nekik esetleg pénzbe fog kerülni. Ezt a szerződésben valamilyen szinten rögzíteni, hogy az állam 

itt miben segít, ha mégis eladja és itt ilyen felmerül. Nem volna baj, ha ez belekerülhetne. Ne 

legyen igaza, de nagy valószínűséggel vannak ott a talajban olyan dolgok, amelyek később 

fognak előkerülni, s az komoly kármentesítést, környezetvédelmet, pénzeket fog igénybe venni. 

Ő csak erre szerette volna felhívni a figyelmet, hogy erre is gondoljanak, amikor majd ennek a 

szerződésnek a megkötésére sor kerül. Amennyiben lehet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Volt katonai létesítményt szeretnének megvásárolni és átalakítani civil használatra. Nem tudja, 

hogy akár a lőszermentesítés benne lehet-e. Majd odafigyelnek erre. Köszöni az észrevételt. Azt 

tudja mondani, hogy az MNV Zrt. foglalkozik a területtel, a kerítésen belül ők kaszáltatnak. A 

legutóbbi alkalommal, amikor a BV intézet miatt kint járt, akkor pont ott volt az MNV Zrt. egyik 

képviselője, s kaszáltatta ezt a területet. Foglalkoznak vele, nincs nagyon elhagyatva. Ezt úgy 

kell érteni, hogy az épületek elég rossz állapotban vannak, de be lehet rá menni. Oda fognak rá 

figyelni és köszöni az észrevételt.  
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Lassan talán megtalálják a közös nevezető Alpolgármester úrral. Csak annyiban egészítené ki, 

vagy annyi gondolatot tenne hozzá, hogy természetesen érti, rosszul esik Alpolgármester úrnak, 

ha a városvezetést kritizálják, adott esetben úgy, hogy megalapozatlanul. Egy dolgot el kell 

fogadni, hogy a közélet ezzel jár, különösen akkor, ha valaki városvezető. El kell fogadni, hogy 

van harmincezer ember, s bármennyire is nagyarányú győzelmet arattak, azért azt ők is tudják, 

úgy gondolja, mert egyszerű matematika, hogy nem minden választásra jogosult szavazott 

rájuk. Így az embereknek adott esetben lehet ellenvéleményük, ami nem tetszik nekik. A XXI. 

század, a 2010-es évek vége ezzel jár, hogy ennek hangot adnak az emberek, közösségi portálon 

leírják, ezt sok százan, vagy ezren olvassák. Ezt el kell fogadni, ezzel együtt jár a közéletiség, azt 

gondolja.  

A másik dolog, érti, amit ő mond, de azt azért tegyék hozzá, hogy adott esetben olyan írja le a 

véleményét, aki korábban SHT, vagy ne adj isten MSZP képviselő volt, az nem azonos az SHT 

Frakció hivatalos véleményével. Erre szeretett volna kilyukadni. Ha valaki 8-10 évvel ezelőtt 

képviselője, vagy jelöltje volt az MSZP-nek, azt gondolja, hogy ennek a jelenlegi frakciónak 

ahhoz semmi köze. Történetesen már azért sem, mert ő maga már nyolc éve nem tagja az 

MSZP-nek. Egyébként is, aki tagja, vagy jelöltje volt az MSZP-nek, nem mindenki volt párttag. 

Azt gondolja, hogy ezt összemosni azzal, hogy ők az ő megmondó embereik lennének, ez az, ami 

picit csúsztatás. Erre mondta azt, hogy ők az SHT frakció hivatalos véleményét mindig ennél az 

asztalnál fogják kifejteni. Erre kérte, hogy ne keverjék össze azzal, hogy ha valaki adott esetben 

baloldali, vagy nem a jobboldal pártjával szimpatizál és leírja a véleményét a facebookon, azt 

ne mossák össze az ő hivatalos véleményükkel. Onnan indult ez az egész vita, hogy ők az előző 

napirend kapcsán kifejtették, komolyan, őszintén örülnek ennek a fejlesztésnek. Azt gondolja, 

hogy ezért volt picit nem biztos, hogy elegáns –nem szeretne most bántóan fogalmazni- 

összemosni a közösségi portálon megjelenő ellenvéleményeket az ő véleményükkel. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Immáron negyedóránál tartanak a napirendnél. Nem gondolta, hogy ez ilyen hosszú lesz. 

Próbáljanak meg szorítkozni a témára. Most már elemezték a világhálón történő eseményeket a 

kellő mélységében.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Ő sem akart megszólalni, de tényleg jót mulatott Farkas Dániel alpolgármester úr 

hozzászólásán. Azt mondta, hogy nagyon sok hülyeséget olvas. Szerinte talán túl sokat 

facebookozik az Alpolgármester úr. Lehet, hogy ez a probléma. Lehet, hogy nem kell annyit 

olvasgatni azokat a posztokat, amelyekkel nem ért annyira egyet, kivéve, ha az ő posztjához 

való hozzászólás. Van egy ilyen etikai szabály a facebookon. Ő sem bosszantja vele. Szeretné 

felhívni Alpolgármester úr figyelmét, hogy a facebook megrendszabályozása túlmutat az ő 

kompetenciáin. Ez van, ebben a korban élnek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, azzal semmi baj nincsen, ha a véleményekre odafigyelnek és ezekre reagálnak, 

válaszolnak. Nem hiszi, hogy van rossz vélemény. Lehet, hogy van alulinformáltság. Hogy ezzel 

foglalkozni kell, az szerinte nem kérdés. Ő arra biztatja Alpolgármester urat, hogy igenis 

foglalkozzon a facebookon megjelenő véleményekkel.   
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Hunyadi Péter képviselő: 

 

A Szegedi úti laktanya megvásárlása a tárgy. Ez egy nagyon régi adóssága ennek a városnak. 

Mulasztásnak is nevezhetné. Volt már itt azonos színű polgármester és kormány, éppen 

szocialista, de nem történt semmi. Nagyon örül és éppen ideje ennek a döntésnek. Az már más 

kérdés, hogy ezek után a betelepítés lesz-e gond, vagy sem. Biztos, hogy nem lesz gond, pezsdül 

a gazdaság. A maga részéről nagyon üdvözli a döntést, éppen ideje volt. Örül az állam és az 

önkormányzat együttműködésének.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Nem érzi azt, hogy a laktanya megvásárlása 

körül különösebb aggályok merültek volna fel. Hívhatták volna ezt a napirendet facebookos 

elemzésnek is majdnemhogy. A témáról beszélgessenek, illetve erről döntsenek. A határozati 

javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1601   Száma: 18.10.25/6/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit 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 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1601   Száma: 2018.10.25/6/0/A/KT 

 

240/2018. Kth. 

A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 116/2018. Kth. számú határozatát 

módosítva a Kiskunhalas, belterület 6012/4 hrsz alatti ingatlan megvásárlásának fedezetére a 

költségvetésében 121.920.000.- Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert az adásvételi szerződés és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hasznosítási szerződés kötése a Halasi Hegyközséggel  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Röviden annyit mondana el az előterjesztésről, hogy korábban is volt a Halasi Hegyközségnek 

megállapodása az önkormányzattal. Ezt az irodát folyamatosan biztosították számukra. Ez a 

megállapodás lejárt és ennek a meghosszabbítása szükséges és erről szól az előterjesztés.  

 

-----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 

 

#: 1602   Száma: 18.10.25/7/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 14:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1602   Száma: 2018.10.25/7/0/A/KT 
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241/2018. Kth. 

Hasznosítási szerződés kötése a Halasi Hegyközséggel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Hegyközséggel 

a 6400 Kiskunhalas, Kmeth Sándor utca 2. szám alatti helyiség térítésmentes használatba 

adására vonatkozó Hasznosítási szerződés határozott időre, 2023 november 30. napjáig 

történő megkötéséhez.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

Hasznosítási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Hegyközség, Kmeth S. u. 2. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás pályázat megvalósítására és az ehhez szükséges önerő 

biztosítása a "Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök 

beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által" című pályázathoz 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Felvezetésképp a vitához annyit mondana elöljáróban, hogy egy vidékfejlesztési program 

keretében beadott pályázatukról van szó az előterjesztésben, amely Harkakötönnyel közösen 

került beadásra. Ezen a pályázaton ugyan nyertek az önkormányzataik, de az eszközök 

megvásárlását nem támogatta a kiíró, illetve kevesebb támogatási intenzitással tudja a kiíró 

támogatni az elképzeléseiket. Így tehát magasabb önerő szükséges a megvalósításhoz. Erről 

kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy ilyen paraméterek mellett is megkívánja-e valósítani 

ezt a fejlesztést.  

 

-----Kérdések----- 
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Patocskai Tamás képviselő: 

 

Van hozzá pénzük? Ebből az előterjesztésből nem derül ki, hogy honnan lesz átcsoportosítva ez 

az önerő növekedés. Ha lesz, akkor természetesen meg kell valósítani. Szerinte lehet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A forrás itt nincs megjelölve. Gyakorlatilag mire ezek a döntések átfutnak a rendszeren, az 

övék, a harkakötönyi. Azt nem is mondta, hogy Harkakötönynek is pozitív döntése kell hozzá, 

hogy tovább tudjanak menni, mert nyilvánvalóan utána az egész pályázatuk féllábúvá válik. 

Amennyiben a harkakötönyi testület is úgy dönt, hogy hozzárendeli a szükséges önerőt, s ők is 

így döntenek, akkor ez nagyjából a következő évi költségvetési rendelet megalkotásakor lesz 

aktuális. Addig forrásokat biztosítani nem szükséges, ezért sem szerepelt a mostani 

rendeletmódosításban. Ezt majd a következő időszakban felvezetik a költségvetésükbe. Azt 

gondolja, ha az akarat megvan, forrást is fognak rá találni. Itt most arról döntsenek, hogy 

kívánják-e a fejlesztést megvalósítani. Azt tudja mondani, ha most csak az útfejlesztésről 

beszélnek, ez egy 70 %-os intenzitású projekt. Nem valószínű, hogy a közeljövőben külterületen 

ilyen mértékű támogatással fognak tudni utat építeni. Azt tudja javasolni a képviselőknek, hogy 

támogassák ezen némineműleg csökkentett pályázatot is és valósítsák meg ezt az utat.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Az előterjesztésben is olvasható, augusztus végén kapták a hírt, hogy nyert ez a pályázatuk. 

Eddig erről keveset beszéltek éppen amiatt, hogy konzorcium lévén a másik féllel is több 

egyeztetésre sor kellett, hogy kerüljön. Mindenféleképp azt egy nagyon fontos dolognak tartja, 

hogy ez a pályázatuk végül sikerrel szerepelt. Ez tipikusan egy olyan kiírás volt, amelyre az 

összes önkormányzat pályázott szerinte Magyarországon. Hiszen nincs olyan település, 

amelynek nincs olyan útja, ami erre a pályázatra ne lett volna érdemes.  

Amire Polgármester úr is utalt, ő is azt gondolja, azt kell most a képviselőknek mérlegelni, hogy 

bár egy kisebb intenzitást kaptak a projekt megvalósításához, viszont nem hiszi, hogy lesz az 

előttük álló években mégegyszer ekkorra összeg ennek az útnak a felújítására. Egyértelmű, 

hogy 90 %-os intenzitással jobb lett volna ezt a projektet megvalósítani. Ő is azt gondolja, hogy 

ez a 70 %-os intenzitás is még mindig abba a kategóriába tartozik, amely nemcsak, hogy 

megfontolandó, hanem támogatható is. Nagyon bízik benne, hogy Harkakötöny 

Képviselő-testülete is fogja tudni ezt támogatni. Alapvetően az ő költségvetésüknek sokkal 

megterhelőbb, nyilván a méretek miatt, mint Kiskunhalasnak. Amire Patocskai képviselő is 

utalt, hogyha úgy dönt a képviselő-testület, hogy ezt támogatja, akkor azt gondolja, hogy a jövő 

évi költségvetésüket úgy kell kialakítani, hogy ezzel már a kiadási oldalon számolnak. Szerinte 

ez egyébként ez egy forgalmas, nagyon sokak által használt út. Abban is biztos, hogy akik ezt 

ismerik, tudják, hogy a régi Félegyházi út Harkakötönyben a Harkai tónál végződik. Ha ez fel 

lenne újítva, biztos, hogy nagyon sokan járnának arra akár kerékpárral is a halasi családok 

közül, hiszen egy szép természeti látványosság van a harkakötönyi oldalán. Nagyon sokan 

használják is ezt. Azt sem tartaná kizártnak, hogy részben tudná mentesíteni a felújítás előtt álló 

és szintén rossz állapotban lévő Majsai utat is. A maga részéről arra biztatja a képviselőtársait, 

hogy támogassák ezt a javaslatot, s amennyiben Harkakötöny is tudja támogatni, akkor 

valósítsák meg ezt a projektet.  
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ő három szempontból is fontosnak tartja ezt az előterjesztést, s örül, hogy előttük van. Az egyik 

szintje az, hogy útépítésre ismét egy 100 millió Ft körüli összeg fog rendelkezésre állni, aminek 

a döntő részét pályázat forrásból fogja a város megkapni. Ez becsatlakozik abba a vonulatba, 

ami már két-három-négy éve tart 2014.óta, hogy évről-évre készülnek új utak a városban. Most 

egy igen komoly anyagi háttérrel tud egy újabb olyan útszakasz megújulni, jobbá válni, 

amelyen korábban a közlekedés meglehetősen nehézkes volt.  

Az örömének a másik szintje az, hogy azt ugye látják, ahogy a városban jönnek-mennek, hogy a 

belvárosa a városnak, belső része folyamatosan szépül. A kintebb első területeken, illetve a 

külterületeken is ugyanolyan jogállású halasiak élnek, mint bentebb. Ez egy nagyon fontos 

szempont, hogy ne csak a város belseje, hanem a külső rész is szépüljön, megújuljon, s az ott 

élőkre is oda tudjanak figyelni.  

A harmadik az, hogy ez a projekt ott fog megvalósulni, a városnak azon a részén, ahol ő az 

egyéni képviselő. Ennek külön örül. Arra kér mindenkit, hogy támogassa ezt az előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát, hogy megvalósítják-e a pályázatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1603   Száma: 18.10.25/8/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 14:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1603   Száma: 2018.10.25/8/0/A/KT 

 

242/2018. Kth. 

Felhatalmazás pályázat megvalósítására és az ehhez szüksége önerő biztosítása a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése 

Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” című pályázathoz 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a 1824281662 projektazonosító számú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny 

konzorciuma által” nyertes pályázatot megvalósítsa, az ehhez szükséges minden 

dokumentumot aláírja. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1824281662 

projektazonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges 

eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” nyertes pályázat 

megvalósításához Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelő 27.647.817,-Ft önerőt a 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyes vízelvezető csatornák állami tulajdonba adása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés most önkormányzati tulajdonban lévő csatornaszakaszok állami tulajdonba 

adásáról szól. Ezeknek a csatornaszakaszoknak a kezelője a mai napon is a Magyar Állam. Így 

teljesen egyértelműek lesznek a viszonyok, a tulajdoni és kezelői viszonyok, amennyiben a 

képviselő-testület úgy dönt, hogy átadják ezeket a szakaszokat. Azt gondolja, hogy ennek semmi 

akadálya nincsen.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1604   Száma: 18.10.25/9/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 14:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1604   Száma: 2018.10.25/9/0/A/KT 

 

243/2018. Kth. 

Egyes vízelvezető csatornák állami tulajdonba adása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen a Magyar Állam 

tulajdonába kívánja adni az alábbi ingatlanokat: 

 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonátruházásról szóló 

megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa:  

ATIVIZIG 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Bánegyháza utcában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ennek az előterjesztésnek a címe is rendkívül beszédes. Megszokhatták, hogy úttársulatok 

alakultak az elmúlt időszakokban Kiskunhalason. Most a Bánegyháza utca egy szakaszáról van 

szó, a Platán és a Kőrösi út közötti szakaszon alakult meg az úttársulat és ennek az 

útszakasznak a modernizációjáról szól az előterjesztés. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1605   Száma: 18.10.25/10/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 14:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 
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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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1605   Száma: 2018.10.25/10/0/A/KT 

 

244/2018. Kth. 

Úttársulat megalakítása Kiskunhalason a Bánegyháza utcában 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Bánegyháza utca 

lakóinak ( Kőrösi út – Platán utca közötti szakasz) út tervezésére vonatkozó kérelmét befogadja 

azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez 

viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál” [14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) 

] 

A tervezési munka megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Máté Lajos beruházási ügyintéző általa: útépítési közösség képviselője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Elővásárlási jog gyakorlása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a területről mondana egy-két gondolatot. Itt a Hirling József Lovaspark benzinkút felőli 

csücskén van ez az ingatlan, amelyről szól ez az előterjesztés. Ezen az egy ingatlanon túl a teljes 

terület közösségi tulajdon a mai napon is. Itt van benne egyedül magántulajdonos. Ahogy az 

már a mai napon elhangzott a strand témáját illetően, azt gondolják, akkor vannak tiszta 

helyzetek, ha egy ilyen nagy blokkon belül nincs külön magántulajdonos, hanem csak közösségi 

tulajdonban van a teljes terület. Amennyiben ezt a mostani előterjesztést támogatja a 

képviselő-testület, akkor még ugyan marad egy kis darab, de előrébb tudnak lépni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1606   Száma: 18.10.25/11/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 14:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1606   Száma: 2018.10.25/11/0/A/KT 

 

 

245/2018. Kth. 

Elővásárlási jog gyakorlása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas, belterület 

630/3 hrsz alatti ingatlan 8/12 tulajdoni hányadát érintő, elővásárlási jog gyakorlására 

vonatkozó elfogadó nyilatkozat kiadását. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás fedezetére a 

költségvetésében 14.000.000.- Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a tulajdonszerzéssel kapcsolatos további feladatok ellátására. 

 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 



39 
 

 

Napirend tárgya: Árverési eredmény jóváhagyása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez az előterjesztés nem járt bizottságok előtt.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

Tekintettel arra, hogy osztós anyagként, bizottsági vizsgálat nélkül került a képviselő-testület 

elé, ezért nagyon röviden ismertetné csak ennek a tartalmát. A Gimnázium u. 4.szám alatti 

ingatlan értékesítési folyamata zárul le ezzel az előterjesztéssel. Több alkalommal járt már a 

képviselő-testület előtt az ügy. Ezt korábbi döntések előzték meg. Elsősorban az a döntés 

alapozza meg az értékesítési folyamatot, amit még 2017-ben hozott a képviselő-testület. Akkor 

hatalmazta fel a Halasi Városgazda Zrt.-t arra, hogy rendezze a sorsát a Gimnázium utcának a 

vagyongazdálkodás szabályait szem előtt tartva. Hosszadalmas folyamat volt ennek az 

ingatlannak az értékesíthetővé tétele, az ott lévő szociális bérlakások kiürítése. Ez a folyamat 

elég soká húzódott, ezért került most a képviselő-testület elé. A hasznosítási javaslat is járt itt. 

Az előterjesztésben írták azt, hogy egyedül egy hasznosítási javaslat érkezett be, ezért az 

árversenytárgyalás nem volt megtartható. Ezért kellett árverésre bocsátani az ingatlant. Az 

árverésen egy vevő jelentkezett. A határozati javaslatban szerepel az, hogy a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség eredményes szerepel ezen az árverésen, ezért az ő tulajdonába 

kerülhet ez az ingatlan. Korábbi testületi üléseken volt már erre utalás. Nyilvánvalóan 

felvetődött, az egyház korábban jelezte már az erre vonatkozó szándékát. Itt egy nyílt árverés 

keretében teljesen egyértelművé vált, hogy teljesen tisztán és piaci viszonyok között jutott hozzá 

az egyház ehhez az ingatlanhoz.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Az ülés elején kicsit átmentek szociális médiaelemző műhelybe. Most úgy érezheti magát az 

ember, hogy egy ingatlanforgalmazó iroda lettek, de ezt a maga részéről abszolút pozitívnak 

tartja, hiszen egyfelől nemcsak eladnak, hanem a képviselőtársai döntésének köszönhetően 

vásárolnak is ingatlanokat. Arra a folyamatra is fel szeretné hívni a figyelmüket, hogy szerinte 

olyan ingatlanokat vásárolnak meg, amelyeket megfelelően és a lakosság érdekeit szolgálva 

tudnak hasznosítani. Olyan ingatlanokat értékesítenek, amelyeknél ezt nem tudták megtenni.  

Körzeti képviselőként szeretné megköszönni Szűcs Csaba alpolgármester kollégájának, illetve 

a Városgazda Zrt.-nek azt, hogy ezt a területet ki lehetett üríteni, lehetett más megoldást találni 

az itt élők számára. Végül sikerült az a terv, hogy új hasznosítás kerüljön itt kialakításra. Örül 

annak, hogy az egyházközség jóvoltából fogalmazhatnak úgy, hogy továbbra is közösségi 

tulajdonban marad ez az ingatlan, úgy, hogy a városnak ebből még bevétele is származott, 

illetve fog majd származni. Ha megnézik azokat az ingatlanokat, amelyeket átadtak a 

református egyházközségnek, főleg oktatási ingatlanokat a városban, akkor azt láthatják, hogy 

ezek folyamatosan megújulnak pályázati forrásokból. Biztos benne, hogy ezen a területen is ez 

fog majd történni. Nézzék el neki, ezzel a dologgal kapcsolatban is olvasott egy-két 
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csacskaságot, amit itt szerinte helyre tudnak tenni. Mivel neki a közvetlen főnöke továbbra is 

Polgármester úr, az ő igényeit igyekszik szem előtt tartani, aki azt mondta, hogy ezekre ő 

figyeljen oda. Ezt az épületet nem fogják elbontani, s azért nem, mert országosan védett. Nem 

lebontva lesz, hanem felújítva. Véleménye szerint megfelelő kezekbe került. Ez szerinte egy 

komplex, legalább két éves projekt volt. Mégegyszer köszöni mindenkinek, aki ebben 

közreműködött.  Bízik benne, hogy hamarosan meg fog újulni ez az épület.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1607   Száma: 18.10.25/12/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 14:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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1607   Száma: 2018.10.25/12/0/A/KT 

 

 

246/2018. Kth. 

Árverési eredmény jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas, 

belterület Gimnázium utca 4. szám, 174 hrsz alatti ingatlan árverési eredményét, mely szerint 

az ingatlant az érvényes ajánlatot adó Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400, 

Kiskunhalas, Hősök tere 2.) vásárolhatja meg. 

 

 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2018. évi uniós és hazai forrásból 

megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Időről-időre azért kerül egy ilyen előterjesztés a képviselő-testület elé, hogy egyrészt komplex 

módon látszódjon az, hogy milyen munka folyik a városfejlesztés területén. Elég impozáns ez a 

lista, sok pályázatuk van folyamatban, illetve zárult le, amivel az előkészítés, a lebonyolítás és a 

zárás, s a fenntartás időszakában is meglehetősen sokat kell foglalkozniuk és sok munkájuk van. 

Nem akarja az előterjesztést tartalmilag részletesen ismertetni. Azért kért egy kis kiegészítésre 

lehetőséget, mert amikor ez a rendszer bevezetésre került, illetve Polgármester úr kérésére 

időről-időre ilyen előterjesztést készítenek, azt az a kellemetlen körülmény indokolta, hogy volt 
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egy olyan fenntartási időszakban lévő réges-régi projektjük, amiből a fenntartási időszakban 

lévő adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása miatt komoly visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett az önkormányzatuknak. Mindig egy ilyen előterjesztés készítése során a lezárt 

pályázataikat is áttekintve, magukat is megnyugtatva, illetve a képviselő-testületet is 

megnyugtatva tudják azt mondani, hogy a most lezárt fázisban és fenntartási időszakban lévő 

pályázataikkal kapcsolatban az adatszolgáltatásaik rendben történnek. A fenntartási jelentések 

a jogszabályban és a szabályzatokban leírt módon mindig bemennek és nem kell attól tartaniuk, 

hogy az általuk kezelt pályázatokban visszafizetési kötelezettségük keletkezne.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Több kérdése is lenne. Ha jól sejti, nem teljes ez a lista. Neki több pályázat is eszébe jutott:a 

Sóstó felújítása, illetve a Sóstói szabadidőpark felújítása, a Sáfrik malom felújítása –ezzel 

kapcsolatban úgy tudja, hogy nemrég is volt kormányzati döntés-, a Tánchagyományok Háza. 

Ezek miért nem szerepelnek ebben a beszámolóban? 

A 13.pontban az Együtt egymásért Kiskunhalason TOP-os pályázattal kapcsolatban nem olvas 

semmit a folyamatról, csak a rövid összefoglalót látja. Esetleg, ha itt a pályázat állásáról tudna 

valami felvilágosítást adni az Osztályvezető úr...A 16. és 17.pontban két darab fél milliárd 

forintos projekt a Humánszolgáltatások fejlesztése a Kiskunhalasi Járásban, illetve a 

Humánkapacitások fejlesztése a Kiskunhalasi Járásban. Nagyon nagy pénzek és érdekelné. 

Nem tudja, nincs rálátása. Azt írja itt, hogy a „szükséges szakértők bevonása mellett 

folyamatosan történik a programok, rendezvények megvalósítása”. Mik ezek a programok és 

rendezvények, mert ennyi pénzből óriási programokat lehet szerinte szervezni.  

A torony látogathatóvá tételével kapcsolatosan, illetve a komplex közlekedésfejlesztési 

intézkedésekkel kapcsolatban, az egyik egy 100 millió Ft-os projekt, a másik pedig egy 0,5 

milliárd Ft-os projekt. Reálisnak tartják-e, hogy most az ősszel kezdődik a kivitelezése ezeknek 

a pályázatoknak? Az eddigi tapasztalatok alapján, ő is itt él, látja, hogy sokat húzódnak a 

dolgok. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Igyekeznek válaszolni, elég sok kérdés érkezett. Az első kérdésre azt tudja válaszolni, hogy 

természetesen ezek a pályázatok, amelyeket Képviselő úr hiányolt a felsorolásból, ezek 

megvannak és nem vesztek el. Ugyanúgy szeretnék felújítani őket. Az ok, ami miatt kimaradt 

ebből a felsorolásból, hogy ez Kiskunhalas Város Önkormányzatára vonatkozó beszámoló. 

Ezeket a pályázatokat a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-én keresztül adták be és ott valósítják 

meg. Ezért nem szerepelt most ebben az anyagban.  

Azt mondja, hogy érdemes itt megállni egy gondolat erejéig és kiegészíteni ezt a beszámolót a 

100 %-os önkormányzati tulajdonú cégek által megvalósított pályázatokkal, mert valóban nem 

kapnak teljes képet akkor, ha csak az önkormányzatra szorítkoznak. Volt erről korábban egy 

határozat, ha jól emlékszik, ami ennek a beszámolónak az éves megtartásáról rendelkezik. 

Szeretné kérni azt Jegyző asszonytól, hogy ezt a következő testületi ülésre módosítsák azzal, 

hogy a következő évektől kezdve a beszámolók tartalmazzák a 100 %-os önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok által megvalósított európai uniós pályázatokat is. Ez a 

probléma elkerülhetővé válik. Mivel a beszámoló nem tartalmazza, legfeljebb még az idei évben 

ezt a beszámolót –nem sok, három tétel- következő alkalommal be tudják nyújtani a 

képviselő-testület elé ezzel a módosítással együtt, hogy a következő körben egészüljön ki ezzel a 

beszámoló a következő évekre. Azt gondolja, hogy ezzel tudja lezárni ezt a gondolatkört, mert 
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nála sincsenek itt erre a három pályázatra vonatkozó adatok. Erre nem fog tudni válaszokat 

adni. 

A toronynál úgy tudja, hogy gyakorlatilag a közbeszerzési eljárás vége felé járnak, talán a 

szerződéskötési moratóriumban vannak, ami azt jelenti, hogy pár héten belül munkaterület 

átadás fog következni. A kivitelezés nem tudja, hogy mennyire lesz időjárásfüggő, lesznek ennek 

nyilván beltéri munkálatai, azok a téli időszakban is megvalósíthatóak. Biztos, hogy lesz olyan, 

amire kelleni fog a jó idő. Szerinte legkésőbb a nyár elejére megvalósulhat a teljes beruházás. A 

közlekedésfejlesztésesnél nem tudja, nagyobb lélegzetű, ott inkább arra lehet számítani, hogy 

tavaszra lehetnek abban az állapotban, hogy munkaterületeket adjanak át és valódi 

közbeszerzésre tudjanak szerződést kötni.   

Az EFOP programban valóban nagy az összeg, de ez konzorciumban megvalósított pályázat. 

Gondolja, hogy a beszámolóban a teljes konzorciumi összeg szerepel. Nemcsak Kiskunhalas 

használja fel ezeket az összegeket, öt településsel minden egyes EFOP program keretében 

konzorciumban és velük valósítják meg a programokat. Alpolgármester úr részletes 

tájékoztatást tud adni, amennyiben Képviselő urat ez érdekli. A teljesség igénye nélkül tudja azt 

mondani, hogy olyan programok vannak benne, amelyek a gyerekeket arra ösztönzik, hogy 

megtakarításaik legyenek. Van egyfajta malacpersely klub, ha jól emlékszik. A részletes 

programokat ő sem tudja fejből. Van ebben olyan program, ami a gyerekek iskolába eljutását 

támogatja. Busszal szervezik azokat, akiknek nehéz eljutni a suliba. Alpolgármester úr segíti 

őket és még elmondja, hogy mivel foglalatoskodnak ezen program keretében. Neki akkora 

rálátása nincsen. Gyakorlatilag mindkét programra ugyanez igaz.  

Az Együtt egymásért az Erzsébet tér. Alpolgármester úr segítéségét kéri, hogy a három 

programra világosítson rá kicsit nekik.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Az EFOP-1.5.3, EFOP-3.9.2 . A harmadik melyik volt Polgármester úr?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A TOP-os soft és a két EFOP. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

A lényegét tekintve az egyik EFOP-os pályázatból megvalósítják 28 fő foglalkoztatását. Mint 

tudják, amikor benyújtották a pályázatukat, akkor egyrészt arra pályáztak, hogy a jelenleg is 

működő szociális segítő hálózatuk munkatársait tudják foglalkoztatni ezen az EFOP-os 

pályázaton. Már a pályázati kiírásban is megjelent ilyen munkavállalók foglalkoztatása, vagy a 

lehetősége. Itt 28 főt jelöltek meg, erre nyílt lehetőségük. 2021-ig megy ez a program. Az ő 

bérük nagy része az egyik EFOP-os programjuk pénzügyi fedezetét egyébként el is viszi. Ez 

mellett, ahogy Polgármester úr is jelezte, azokat a hátrányos helyzetű gyerekeket, akiknek 

nehezére esik az iskolába jutás és a hazajutás délután, egy iskolabusz viszi reggel és délután. 

Másrészről bevonták ide az óvodákat, a családsegítő központot, a védőnőket, a munkaügyi 

központot, hiszen itt a foglalkoztatás, az egészségre neveléstől kezdve, a várandós anyák 

felkészítésétől, azoknak az anyukáknak a felkészítését is beleértve, akik szültek, hogy a 

csecsemőket hogyan kell ellátni. Ez egy nagyon komplex program, ahogy Polgármester úr is 

mondta. Annyit tudna esetleg mondani Képviselő úrnak, hogy nagyon szívesen ad egy konkrét 

tájékoztatást a programelemekről, de ebben a három percben ezt az egyet sem tudta elmondani, 

nemhogy a hármat. Több, mint egy milliárd forintról beszélgetnek. Áll rendelkezésre. A 

felzárkóztatásra megy. A programok elkezdődtek az év második felében. A látványosabb elemei 
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véleménye szerint csak ezután fognak következni. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni a kiegészítést. Reméli, hogy ezzel minden kérdésre tudtak választ adni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Először oda utalna vissza, amit Osztályvezető úr mondott, hogy ez a beszámoló alapvetően 

azért készül, mert egyszer előfordult az a baleset, hogy egy fenntartási időszakban történt 

mulasztás miatt az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Szeretné 

aláhúzni, hogy nem ebben a ciklusban történt ez a baleset. Talán a legfontosabb az, hogy ezt 

kiemeljék.  

Másik aspektusból világítaná meg a projektek kérdését. Nagyon fontos tartotta azt már a ciklus 

elején is, mivel készültek arra, hogy elég jelentős európai uniós forrást fognak Kiskunhalason 

felhasználni, illetve bíztak az állami támogatásokban is, hogy megerősítsék a Városfejlesztési, 

Üzemeltetési és Főépítészi Osztály pályázatokkal foglalkozó csapatát, s véget vessenek annak a 

szisztémának, ami az előző ciklusokban zajlott, amikor javarészt vidéki, külsős pályázatírók 

végezték ezt a tevékenységet, akiknek nem sok köze volt Kiskunhalashoz. Mára azt el tudja 

mondani, hogy a munka dandárját az ő kollégáik végzik, kiegészítve a megyei önkormányzat 

fejlesztési csapataival.  

Ha a beszámolót megnézik, látható, hogy több, mint 6 milliárd Ft felhasználása zajlik jelenleg a 

városban. Ez 25 projekt. Itt sürgetnék őket, s ő a maga részéről is szívesebben járna 

projektátadókra, mint a tervezőkkel és kivitelezőkkel való egyeztetésekre, azonban azt az egyet 

látni kell mindenkinek, hogy óriási mennyiségű forrás áll most megyei, országos szinten 

rendelkezésre. A tervezők és az építőipari kapacitások annyira lekötöttek, három évvel ezelőtt 

még könyörögtek a tervezők, építőipari vállalkozók, hogy csinálhassanak valamit. Most 

előfordul olyan, hogy egy közbeszerzési eljárás folyamán még a bejárásra sem jönnek el, mert 

nem érdekli őket, van éppen elég munkájuk. Hozná ide, amire már utalt, hogy a bürokrácia is 

gördít eléjük elég sok akadályt. Bízik benne, hogy a most elindított bürokráciacsökkentés ezeket 

a felesleges köröket megszűnteti és megszabadítja az önkormányzatot ettől a rengeteg 

aktatologatástól, amit a különböző hivatalnokok végeznek a különböző engedélyeztetések 

során.  

Kicsit részletesebben kinyitná a buszmegállós választ. Itt arról van szó, hogy a buszállomás 

megújítása két kerékpárút-építéssel zajlik egy projektben. Itt az egyik kerékpárúttal 

kapcsolatban merültek fel a tervzsűrinek problémái és emiatt kerültek csúszásba, de itt is 

hamarosan el fog indulni a közbeszerzési eljárás.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Szeretné elmondani a véleményét, amiért lehet, hogy verbálisan meg fogják kövezni a következő 

percekben, de egy ellenzéki képviselőnek ezt is vállalni kell. Most nem a nyertes pályázatokról, 

hanem azok kivitelezésével kapcsolatosan. Azt tartja nevetségesnek, hogy megy a propaganda a 

nyertes pályázatokról milliárdos nagyságrendben. Felfogni is nehéz átlagemberek számára 

ezeket az összegeket, miközben vannak a városuknak olyan kevésbé szem előtt lévő részei, ahol 

úgy érzik az emberek, amikor megkeresik, hogy el vannak felejtve, s ezt szóvá teszik neki, mint 

képviselőnek. Elmondják, hogy kitörik a nyakukat a kátyúkban esős időszakban, úszniuk kell a 
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gyalogosoknak a járdán. Miért mondja ezt? Mert sokszor előfordult, hogy interpellált néhány 

problémás út miatt, közvilágítás, ez-az miatt, ami az embereket zavarja. A következő hónapban 

megkapja a választ, s elvárják, hogy elfogadja. Nem történt egy hónap alatt semmi, pedig épp 

csak annyit kért, hogy igazítsanak meg egy betondarabot egy parkoló feljáratánál, vagy egy 

lyukat foltozzanak be az úton. Igazándiból az a probléma, hogy nemcsak a szem előtt lévő 

városrészek szépsége miatt lesz élhető egy város. Azoknak az embereknek a problémáira is oda 

kellene figyelni, akik nincsenek annyira szem előtt. 

Ami a pályázatok megvalósítását illeti, egyetért, tényleg nagyon nagy a munkaerőhiány, 

tervezőhiány. Úgy látja, hogy naivan és nem jól mérték fel az ügyintézés idejét és tettek nagy 

kijelentéseket. Nagyon kevés, mondhatná, hogy töredékrésze a pályázatoknak, ami meg lett 

valósítva. Mondta Farkas Dániel alpolgármester úr, hogy minden most kezdődik el. Hát igen, 

kezdődik a választási hajrá. Azt ígérték az előző választási hajrában, hogy majd ebben a 

ciklusban mennyi minden meg fog valósulni. Itt van például a Csetényi park, idén nyárra 

ígérték. Legalábbis tett olyan kijelentést a sajtótájékoztatón a Polgármester úr. Most még a 

beszámoló alapján a közbeszerzési kiírása sincs meg. Nem tudja, hogy a jövő nyárra lesz-e 

belőle valami.  

Összegezve szeretné elmondani, hogy nagyon örül a rengeteg pénznek, ez nagyon jó. Óriási 

lehetőség Halas város számára is, de igyekezni kell, mert lassú a kivitelezés. Legyenek szívesek 

még jobban odafigyelni azoknak az emberekre, akik nem annyira szem előtt lévő területeken 

laknak itt a városban és jogos igényeik vannak. Nem nagy dolgok, nem azt kérte, hogy parkolót 

építsenek, hanem egy lyukat foltozzanak be, mert kitört a kereke állítólag az autónak, vagy 

igazítsanak meg egy követ. Ezek is nagyon fontos dolgok, nemcsak a többmilliárd forintos 

pályázatok.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Egyet tud érteni azzal, hogy minden apróság is fontos. Azt viszont vissza kell, hogy utasítsa, 

ezzel nem foglalkoznak. Csak az uniós pályázatok azok, mivel most ez a téma, ezt ragadta ki és 

ezzel állítja szembe azt, hogy a város egyéb területeit elhanyagolja a városvezetés. Szerinte ez 

abszolút egy képtelen állítás. Igen, ez a beszámoló arról szól, hogy mi az, amit a fejlesztések 

érdekében megtettek, de ezek voltak nyitva. Persze nagyon jó lett volna, ha közvilágításra van 

kiírva pályázat és azon is részt tudnak venni, de ebben az időszakban ilyen nem volt, nem tudtak 

közvilágítást fejleszteni. Azzal együtt is tettek lépéseket, hiszen voltak szakaszok, amelyeket meg 

tudtak oldani. Nyilván vannak még igények, rengeteg helyen lehetne még fejleszteni, de erre a 

világ minden pénze nem elég. Amilyen igények vannak és amilyen lehetőségük van, az nincs 

összhangban. Ha Képviselő úr szeretné azt, hogy ezt is megcsinálják, azt is megcsinálják, néha 

azt kell mondaniuk, hogy várni kell rá. Szerinte soha nem kapott olyan választ, hogy nem 

akarnak vele foglalkozni a kérdéssel, vagy egy adott problémával. Ezt vissza kell, hogy utasítsa. 

Szerinte minden egyes kérdéssel foglalkoznak. Nem gondolja azt, hogy csak a belváros, vagy a 

főtér az, amit fejlesztenek és az uniós forrásokat ide koncentrálják, s 10 m2-en zajlanának ezek 

az események. Az imént döntöttek arról, hogy külterületi utat fejlesztenek. Ahol lehet és ahol 

megvannak a források, oda igenis mennek és megpróbálják kezelni a problémákat. Az szerinte 

egy hiú ábránd, hogy mindent egyszerre és azonnal meg fognak tudni oldani. Szerinte minden 

probléma igyekeznek a megfelelő választ megadni.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Képviselő úr úgy fogalmazott, hogy jönnek a választások. Ezt a szöveget 2015.januárjában 

hallotta először. Szerinte még a kinevező papírjaikon a tinta sem száradt meg. Azt kell 

mondania Képviselő úrnak, hogy ez a demokrácia márcsak ilyen, hogy választásokat kell 
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tartani. Ki, hogy viszonyul ehhez. Nem gondolja, hogy ez az ő esetükben bármikor befolyásolt 

volna bármit.  

Azt is nagyon fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy ezek a források, amelyeket bejelentettek, itt 

vannak Kiskunhalas Város Önkormányzatának a számláján. Azt is szeretné mégegyszer 

elmondani, hogy se Polgármester úr, se ő nem szeretnek tervezőkkel, kivitelezőkkel órákat 

együtt tölteni. Néha elég idegesítőnek is tartja a jelenlétüket, de muszáj. Szívesebben járna ő is 

projektátadókra, de ez egy nagyon hosszú folyamat. Az igazságot pont Képviselő úr mondta el. 

Annyira leterheltek ezek a cégek, hogy egyszerűen van olyan projekt, amihez nem találnak 

megfelelő tervezőt. Nem azért, mert nem akarnak, hanem azért, mert nincs. Nem talál a náluk 

nagyobb város sem. Arról, hogy nevetséges-e az, hogy bejelentenek egy nagyobb pályázatot, 

szerinte az lenne a nevetséges, ha eltitkolnák. Nyerne a város több százmillió forintot és a 

polgármester ezt belesúgná itt a képviselők fülébe, s utána hazamennének, s gyorsan 

elfelejtenék.  

Végül azt szeretné mondani, hogy Képviselő úr két dolgot kevert össze, a városfejlesztést és a 

városüzemeltetést. Most a városfejlesztési projektekről van szó. Amiről Képviselő úr beszélt, az 

pedig városüzemeltetés. Ő sem hiszi azt, hogy olyan rosszul állnának ebben a tekintetben, 

hiszen ha csak a tegnapi napra gondol vissza, akkor három utcában adtak át a lakosság és az 

önkormányzat finanszírozásában megvalósult és a Városgazda Zrt. által kivitelezett 

útépítéseket. Volt ezek közül olyan utca, ahol megmondja őszintén, hogy nem sokszor járt ő sem 

életében. Nem érzi, hogy jogos lenne Képviselő úr észrevétele.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Farkas Dániel alpolgármester úr hozzászólását hagy folytassa, neki a második hozzászólása 

volt. Mint jó kolléga, mondja tovább.  

Tapodi képviselő úr hozzászólásával kapcsolatosan érdekes volt, hogy kapkodniuk kell 

magukat, hiszen bejelentettek projekteket és nem haladnak sehova sem. Biztos benne, hogy a 

tapasztalatlansága mondja, hiszen gondolja, hogy ilyen projekteket még nem nagyon vitt végig, 

vagy nem nagyon lobbizott értük. Idő kellett ahhoz, hiszen 2014-ben, ha már ilyen múltba 

visszatekintés van, majdnem hogy a nulláról kellett kezdeni. Mire egyáltalán eljutottak odáig, 

hogy egyáltalán projektekben gondolkodjanak, s olyan projekteken induljanak el, ami a város 

életében egyébként már hosszú idő óta váratott magára, ehhez is idő kellett. Ahhoz is idő kellett, 

hogy ezeket a pályázatokat elbírálják. Ahhoz is idő kellett és nagy munka, nagy lobbi, hogy 

egyáltalán nyerjenek. Akár Bányai képviselő urat, akár Fülöp polgármester urat. Ahogy ezek a 

projektek megnyerésre kerültek és a bejelentések megtörténtek, hiszen az volt véleménye szerint 

az első állomás a város életében, hogy végre nyertek ezek a projektek. Pont azokkal a 

gondokkal szembesültek, amit Alpolgármester úr is itt ecsetelt, hogy bizony tervezéstől a 

kivitelezőig igen nagy problémák vannak. Ez köszönhető annak, hogy a gazdaság fejlődik és a 

kivitelezők teli vannak munkával, akárcsak a tervezők. Azt gondolja, ha ez a legnagyobb bűnük, 

hogy egy csomó pályázatot megnyertek és nem végezték el időben Képviselő úr szerint… A 

Csetényi parknak már kész kellene lennie. Ez azért nem így működik a valóságban. Kicsit mögé 

kellene nézni és több információt összeszedni, hogy a mai világban ez hogy működik. Ez lehet, 

hogy elhúzódik egy-két évig. Egy a lényeg, hogy ezek a pénzek rendelkezésre állnak, ezeket a 

projekteket megnyerték. Azt gondolja, hogy örülni kell neki. Biztos benne és ő is így lenne vele, 

ha holnapra kész lenne. Jó lenne, ha holnapra a strand felépülne, vagy a Csetényi park, vagy 

bármelyik projektjük, de a valóságban ez nem így működik. Tudomásul kell venni, hogy ez idő. 

Odáig eljutottak, hogy nekik kell alkalmazkodniuk a kivitelezőkhöz és a tervezőkhöz, mert 

túlterheltek és nem nagyon válogathatnak. Arra kéri őket, ahogy az elején is mondták, úgy látta, 

őszintén mondták, hogy örülnek ezeknek a fejlesztéseknek, kéri, vegyék ezt is tudomásul, hogy 

itt emiatt le van lassulva, s le lesz lassulva egyébként a kivitelezői folyamat.  
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Tapodi Attila képviselő: 

 

Köszöni szépen a válaszokat is. Annyit szeretne még kiegészítésként mondani, hogy nem keverte 

össze a fejlesztéseket és a városüzemeltetést. Ezt inkább a Polgármester úr hozzászólásából 

lehetett kivenni, mert ő mondta, hogy nem lehet minden fejlesztést megvalósítani. Ő szembe 

állította a városüzemeltetés hiányosságait a nagy projektekkel, a fejlesztésekkel, aminek 

egyébként nagyon örül. Viszont ennek kapcsán mondta el a véleményét. Lehet, hogy egy picit 

nem konkrétan ehhez a témához tartozik, de azt gondolja, hogy azok az emberek, akik látják 

ezeket a beszámolókat és látják mennyi csodálatos lehetőség, hogyan szépülnek meg bizonyos 

központi részek, parkolók épülnek, forgalmasabb utakat újítanak fel, ott a borzasztó kátyúba 

kell állandóan belehajtania, amelyek tényleg nagyon zavaróak.  

Ehhez még annyit hozzátenne, hogy beadja az interpellációt, megkapja az interpellációs 

választ, hogy nyilván foglalkoznak vele, továbbítják a Városgazda Zrt. részére. Amikor 

megkeresi személyesen a Városgazda Zrt. vezérigazgatóját, nem is tudja, hogy melyik kátyúról 

van szó. Most is ő két útról beszélt. „Ja kettő, nemcsak egy?” Ezekről beszél. Lehet, hogy 

konkrétan nem az ő hibájuk, lehet, hogy valahol a kommunikációban elveszett, nem tudja, 

döntsék el. Ezek igenis problémák, mert azok az emberek tőlük várják a segítséget, hogy 

megoldják ezeket a problémákat. Nekik ez a probléma. Juli néninek kint valamelyik kisebb 

utcában az a probléma, hogy nincsenek rendbe téve az utak. Vannak égető problémák. Ezt 

állította szembe.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szerinte ez akkor is üzemeltetés és karbantartás a mostani fejlesztési beszámolóval szemben, de 

mindegy.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Előre elnézést kér, hogy nem a napirenddel kapcsolatosan a fejlesztésekről beszél. Ha már 

Tapodi képviselő úr a Városgazda Zrt.-t megemlítette, azt gondolja, hogy kutya kötelessége 

válaszolni erre. A Városgazda Zrt.-vel ugyanaz a helyzet, mint egyébként a fejlesztésekkel. 

2014.előtt szerinte semmije nem volt, volt egy lapátja és egy gereblyéje. Körülbelül ezen a 

szinten volt a Városgazda Zrt. Amellett egy alulfinanszírozott önkormányzati cégről 

beszélgettek. Abban teljes mértékben egyet tud érteni, hogy a lakosok probléma igenis fontos, 

sőt a legfontosabb a fejlesztések mellett. Ezeknek az orvoslása szintén. Azt gondolja, abban 

egyet tudnak érteni, hogy képtelenség minden egyes kátyút befoltozni. Mindig tudnak találni, 

vagy le tudnak fényképezni olyan kátyúkat a városban, amit a Városgazda Zrt. nem tudott 

megcsinálni. Van egy fontossági sorrend a Városgazda Zrt.-nél. Folyamatosan csinálják 

egyébként. Azt gondolja, ha Vezérigazgató úr a körükben lesz a következő testületi ülésen, rá 

lehet kérdezni, vagy akár el lehet hozzá menni beszámolót kérni, hogy melyik utakat kátyúzták. 

Véleménye szerint ezekre minden évben egyre több forrást biztosítanak a Városgazda Zrt.-nek. 

Azt gondolja, onnan megközelíteni, hogy volt három kátyú, amibe valaki beleesett, vagy úszkált, 

nem szabad innen megközelíteni, hiszen a saját cégükről beszélgetnek. Az megint más kérdés, 

ha arról beszélgetnek, hogy vannak hiányosságok és van még hova fejlődni. Ebben is egyet 

tudnak érteni. Azt gondolja, hogy csak arra célozni, vagy arra kihegyezni, hogy volt három, 

vagy négy kátyú, vagy volt egy utca, amit esetleg Képviselő úr többször jelzett, ha ilyen van, azt 

gondolja, hogy az ő ajtójuk is nyitva áll, Polgármester úré és az övéké is. Beszéljék meg, ha 

többszörös ilyen lakossági jelzés történt. Azt gondolja, hogy így beállítani a Városgazda Zrt.-t, 

hogy hiába szólnak neki és nem csinálja meg, azt gondolja, ez így nem korrekt. Főleg úgy nem 
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korrekt, ha nincs itt a Vezérigazgató úr és nem tud erre konkrétan válaszolni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Tapodi képviselő úr hozzászólása kapcsán az jut eszébe, hogy egy ellenzéki képviselő nyilván 

kötelességének érzi, hogy tulajdonképpen mindenbe belekössön, amit a városvezető oldal 

gondol, tesz, vagy tenni kíván. Ez tulajdonképpen jogos hozzáállás, de ennek van egy alapvető 

kritériuma, hogy a kritika, amit megfogalmaz, az legyen megalapozott. Ha nem megalapozott a 

kritika, akkor ez rögtön kétélű fegyverré válik, ez az ellenzéki hozzáállás, s rögtön az ember 

olyan csapdába esik, hogy a hozzáértés hiánya kiütközik a mondandóját követően. Ezt látták ott 

is, hogy hiányolta a Sáfrik szélmalmot az előterjesztésből, holott az nem önkormányzati, hanem 

a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-nek egy projektje. Jó tanácsként mondja, hogy ezekre a 

dolgokra oda kell figyelni, hogy az ember mit kritizál és hogyan, mert könnyen csapdába tud 

esni. Itt Halason, aki a realitások talaján álló embernek tartja magát és józan 

gondolkodásúnak, az bármerre indul el a városban, az azt látja, hogy akár magánember, akár 

önkormányzat, akár valamilyen cég, de épít valamit. Ennek az az oka, hogy az ország 

gazdasága jó úton halad, az embereknek, önkormányzatoknak, cégeknek van pénzük, tudnak 

fejleszteni, új házat, lakást építeni, új utat, óvodát építeni, ha ők teszik a Kertvárosban. Azt sem 

hiszi, hogy a halasi lakosság döntő többsége egyet tud érteni egy ilyen hozzáállással, hogy 

ebben a városban évtizedekig szinte semmi nem történt. Amikor 2014-ben átvették az irányítást, 

egyetlen egy elkészült projekt volt az íróasztal fiókjában, a Bajza utca. Most pedig 35-öt sorol 

fel ez az előterjesztés. Nem gondolja, hogy a halasi többségnek az elvárás, hogy 35 projektet 

néhány héten belül csináljanak meg. Ez nyilván minden józan gondolkodású ember számára 

világos, hogy ez képtelenség.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Tapodi urat meg szeretné kérni, hogy ne forduljanak gyászba ettől az előterjesztéstől. Halas 

lépést váltott, az erőfeszítéseik eredményesek voltak. Óriási lehetőségek nyíltak meg. Úgy  

gondolja, ma csupa pozitív előterjesztést tárgyaltak meg, gyakorlatilag nagy egyetértésben. Ez 

az előterjesztés közöttük szinte a legpozitívabb. Szerinte még a gondjaikra is büszkék lehetnek, 

amelyeket ezeknek a projekteknek a megvalósítása jelent. Ő örül ezeknek a gondoknak, hála 

istennek, még sok ilyen gondot kíván maguknak és ez a lendület folytatódjon ebben a városban, 

ami megkezdődött. Kéri, hogy támogassa ezt az előterjesztést is.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy látja, hogy itt értek a vita végére. Fejlesztési beszámoló. Reméli, hogy ezt is egyetértésben 

fogják tudni támogatni és elfogadni. A pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1608   Száma: 18.10.25/13/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 15:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1608   Száma: 2018.10.25/13/0/A/KT 

 

 

247/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2018. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló 

fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 

2017-2018. évi pályázatairól szóló beszámolót.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics- Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 

2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy szokásos előterjesztés, az óvodák minden évben beterjesztik a munkatervüket. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1609   Száma: 18.10.25/14/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 
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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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1609   Száma: 2018.10.25/14/0/A/KT 

 

 

248/2018. Kth. 

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Százszorszép Óvodák és Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018. október 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Százszorszép Óvodák óvodavezetője, Barnáné Szabó Mikor Márta 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ácsné Fehér Klára 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Szeriné Ferencsik Yvette 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Miskei Beáta intézményvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

15 

 

15. 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.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1610   Száma: 18.10.25/15/0/A/KT 

Ideje: 2018 október 25 15:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

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 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1610   Száma: 2018.10.25/15/0/A/KT 

 

249/2018. 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 október havi beszámolót.  

 

 

Határidő: 2018.október 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a városban több helyen az útburkolat javítására kapott 

választ elfogadja-e.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Megint mondhatná, hogy nem, de már kifejtette a véleményét az előzőekben erről. Szerinte ezzel 

most nem húzza az időt, csak az a furcsa, hogy egy hónap elteltével még mindig semmi változás 

nem történt. Valójában szerinte nem igazán történt intézkedés ebben a dologban. Elfogadja, 

majd interpellál mégegyszer, ha a következő testületi ülésig sem történik semmit.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Október 8-i a levél, onnan nem telt egy hónap. Reméli, hogy megoldódik.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Az előző ülésen interpellált, az egy hónapja volt.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A válasz, ami megszületette, nyilvánvalóan az indítja el a folyamatokat. Nem a képviselői 

interpellációtól kell számolni a határidőt szerinte.  

 

A mai napon képviselői interpellációra nem jelentkezett képviselő, így tehát a mai munkájuk 

végére is értek. Köszöni mindenkinek a hatékony munkáját és további szép napot kíván 

mindenkinek. Az ülést ezzel lezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Lakovicsné Terzics Edit :)     (:Tapodi Attila :) 

 

 


