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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.  

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Váradi Krisztián 1 SHT 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási 
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osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Juhász Gábor       közművelődési referens 

Fődi Gabriella      adócsoport vezető 

Stírné Prikidánovics Tímea     KIGSZ vezető 

Miskei Beáta       Városi Bölcsőde vezetője 

Babud Jenő       tűzoltó ezredes 

Orbán Balázs       tűzoltó alezredes 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hevesiné Vincze Éva és Tapodi Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. Ezúton is gratulál a kitüntetetteknek.  

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Jelentős európai uniós forrásoktól eshetnek el a magyar gazdák, amennyiben megvalósul az az 

uniós tervezet, hogy a 2021-2027. közötti ciklusban a közös agrárpolitika költségvetésének 

rovására az agrártámogatások csökkentése mellett az elvont forrásokkal a migránsok 

letelepedését és vidéki közösségekbe való integrációját segítenék elé. A tervezett 26 %-os 

forráscsökkentés a területalapú támogatások szintjén a magyar gazdáknak hektáronként 

körülbelül 15.000 Ft veszteséget jelentenek.  

Nem fogadható el az Európai Bizottság agrártámogatásokat csökkenteni kívánó javaslata 

akkor, amikor a magyar mezőgazdaságban a jövedelmek még mindig nem érik el az uniós 

átlagot, a gazdákra pedig egyre több kötelezettséget rónak a környezetvédelmi előírások révén.  

Mindezek miatt aláírásgyűjtésbe kezdett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (lásd: MAGOSZ). Azt szeretnék elérni, hogy az 

uniós agrártámogatásokat ne csökkentsék, a közös agrárpolitika forrásait ne csoportosítsák át 

a migráció kezelésére. A jelenlegi brüsszeli vezetés ezen újabb hajmeresztő ötlete szomorú 

példája az EU állapotának. Ahelyett, hogy az unió igyekezne saját polgárainak jobb 

megélhetést és jobb minőségű élelmiszereket biztosítani, inkább a bevándorlást kívánják 

ösztönözni, figyelmen kívül hagyva, vagy épp szándékosan ennek minden negatív 

következményét.  

A közelgő májusi uniós választás jó alkalom lesz arra, hogy a magyar választók olyan pártot 

támogassanak, aki elszánt védi a magyar érdekeket az Európai Unióban. Tisztelettel kéri a 

halasiakat és a környező települések lakosságát, hogy támogassák aláírásukkal a MAGOSZ és 

a kamara kezdeményezését, hogy a közös agrárpolitika forrásait továbbra is a magyar gazdák 
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kapják meg.  

Az aláírás megtehető az ország bármelyik gazdakörénél, a falugazdászoknál, vagy az 

agrárkamara irodáiban. A legegyszerűbb pedig online aláírni a peticioamagyargazdakert.hu 

oldalon. Mindez május 3-i tehető meg. Köszöni a figyelmet.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Tájékoztatja őket, hogy az EFOP-3.9.2 Humán kapacitásbővítés a járásban című 

pályázatuknak köszönhetően idén második alkalommal írták ki a városi ösztöndíjat. Ezek 

elbírálása megtörtént. Ezek alapján 16 középiskolásnak, illetve 96 általános iskolásnak tudták 

odaítélni a városi ösztöndíjat. Ez a 112 gyerek összesen 6.000.912 Ft-ot fognak kiutalni. Az 

előző kiírástól eltérően idén abban maradtak, hogy nem havi bontásban, hanem egy összegben 

fogják megkapni a gyerekek, ami azt jelenti, hogy az általános iskolások 60.000 Ft-ot, illetve a 

középiskolások 72.000 Ft-ot kapnak. A szerződések megkötése már elkezdődött. Vannak olyan 

gyerekek, akik már meg is kapták a pénzt. Terveik szerint húsvét előtt mindenki meg fogja kapni 

ezt az összeget. Itt szeretné megkérni az intézményvezetőket, a szülőket és a gyerekeket, hogy 

vegyék igénybe, hiszen őszintén megmondja, hogy sokkal nagyobb számra számítottak. Azt 

gondolja, ha talán ennek a duplája lenne, azt is nyugodtan meg tudnák finanszírozni egyébként 

ebből a pályázatból. Főleg a középiskolások, ott nagyon kicsi a szám, 16 gyerek van, akinek 

tudnak ösztöndíjat adni. Biztos benne, hogy sokkal több olyan gyerek van, aki egyébként 

jogosult az ösztöndíjra, ezért arra kér mindenkit, hogy a következő kiírás, ami várhatóan június 

végén lesz, sokkal nagyobb aktivitást kérne az intézményektől és a szülőktől is. Ha igénybe 

vehetik, ha jogosultak rá, megfelelnek a feltételeknek, azt gondolja, hogy a 60.000 Ft, 

középiskolásoknak 72.000 Ft nagy segítség tud lenni.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

A múlt héten zajlott Magyarország legnagyobb önkéntes akciójához Kiskunhalas is 

csatlakozott. 2406 kesztyűs kéz tette tisztábbá a város több pontját. Családok ovis és nagyobb 

gyerekekkel, oktatási, nevelési intézmények, munkahelyi közösségek, baráti társaságok, fiatalok 

és nyugdíjasok, összesen 2406 kéz mutatta meg, hogy elege van a szemetelésből, illegális 

hulladékelhelyezésből, csikkek millióiból, amely a parkolókat, gyalogátkelőket, boltok 

környékét, társasházak gyalogos átjáróit csúfítják el és teszik elszomorítóvá az állapotokat. 

2406 kéz parancsolt megálljt a szemetelőknek és végre egy bejegyzés is a közösségi oldalon: 

„Köszönöm Polgármester úr döntését, hogy a Teszedd utáni napokban nyilvánossá tette az első 

képeket illegális hulladékelhelyezési folyamatokról. Higgye el, pártállástól függetlenül áll ki a 

város amellett, hogy ezt így kell tenni.” 

Örömmel értesültek arról, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az 

agrártárcával együtt egyrészt bűncselekménynek tekintené az illegális hulladékelhelyezéts és 

1108 erdész segíthetné a jövőben hivatalos személyként a szankcionálást. 

Kiskunhalas egyik, ha nem az eddigi legnagyobb önkéntes akciója lett a TeSzedd azzal, hogy 

1200-an készek voltak időt és energiát szánni erre a munkára. Köszönettel tartoznak 

mindenkinek, aki segítette a szervezést vagy a munkában részt vett. 

Polgármester úr köszönő üzenetéből szeretne idézni: „A szemétszedési akcióhoz a következő 

időszakban is csatlakozni fogunk, valamint a környezeti nevelést különböző lehetőségekkel 

tovább folytatjuk.” 

Ennek egyik eleme a szelektálj okosan program, amelynek keretében a napokban 42 szelektív 

gyűjtőállás kiosztására kerül sor és tájékoztató kampány indítására a szelektív gyűjtés helyes 

folyamatáról. 

A TeSzedd akción számos olyan visszajelzést kaptunk, hogy aktivistaként másféle 
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városszépítésben is részt vennének a kiskunhalasiak. Ezért arra tenne javaslatot, hogy máshol, 

például Vince Attila képviselő úr körzetében minden év őszén, vagy az egyházi szervezésben 

zajló 72 óra kompromisszumok nélkül nevet viselő, már jól bevált módszert átvéve például 

Tesz-Vesz Város programot is hirdethetnének ősszel és tavasszal itt Kiskunhalason. A program 

keretében utcai vagy társasházi lakóközösségeket összefogásra biztatva tehetnének 

lakókörnyezetükért, az épített, vagy természeti értékek megőrzéséért, saját jövőjükért városi 

szinten szervezett kezdeményezéssel.  

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Az elmúlt hónapokban számos alkalommal adtak hírt a városban megvalósult beruházásokról, 

fejlesztésekről. 

Örömmel számol be most ő is azokról a projektekről, melyek az utóbbi hónapokban készültek el  

a körzetében.   

A Kertváros az egyik legfiatalabb, de igen meghatározó városrésze Kiskunhalasnak, így 

kiemelt figyelemmel vannak a fejlesztésére.  

A Kertváros központja, a Kanizsa tér üde színfoltja lett a Kertvárosi ABC előtt megújult 

parkoló. A gépkocsibeálló-helyek kialakításával megszűnt az évtizedes probléma, megoldódott 

a csapadékvíz elvezetése és biztonságossá vált az üzlet gépkocsival történő megközelítése. A 

beruházást az önkormányzat és a COOP Halas Zrt. közös összefogásával sikerült 

megvalósítani. A pakolók mellett kihelyezett virágládákban nyíló virágok még szebbé teszik a 

környezetet.  

A városrész infrastrukturális fejlesztésének egyik kiemelkedő eleme a napokban átadott 

Gárdonyi Gáza utca, illetve a hozzá kapcsolódó parkolóhelyek. A Belügyminisztériumtól kapott 

100 milliós forintos forrásnak köszönhetően 440 m-en aszfaltot kapott az utca és több, mint 130 

új parkolóhely került kialakításra. Az elkészült munka nagyban javítja a Kertváros ezen a 

területen élő lakosainak igényeit. Egy új, jól járható közlekedési szakasz nyílt meg a Mártírok 

útjától a Kanizsa és Pálma tér irányába, megoldás született a parkolási problémákra, így mind 

a környékben lakók, mind pedig a rendőrség dolgozói számára biztosítottá vált a kényelmes, 

kulturált parkolás lehetősége. 

Az elmúlt hét péntekén volt a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola EFOP 4.1.2.-17 

projektjének nyitó rendezvénye. Az intézményben a következő napokban 489 millió forintos 

infrastrukturális fejlesztés indul, amely uniós és kormányzati forrásból valósul meg.   

A projekt keretében egy új, 600 m2-es épületszárnnyal fog bővülni az intézmény, melyben helyet 

kapnak tantermek, egy új természettudományi előadó, szertár, multifunkciós tanterem, 

nemenként elkülönített öltöző, WC, tusoló, új melegítő konyha és ebédlő, a csatlakozó 

kiegészítő helyiségekkel együtt. A melegítő konyhába és az egyéb bővített részekbe új bútorzat, 

berendezések, korszerű oktatást segítő eszközök, felszerelések, valamint tanulói 

öltözőszekrények is beszerzésre kerülnek. Ezen fejlesztés lehetőséget biztosít a jelenlegi 

konyharész tankonyhává történő átalakítására. 

A meglévő épület teljes fűtése korszerűsödik kondenzációs kazánok, radiátorok cseréjével. Az 

épület nyílászárói cserélve lesznek és megújul a könyvtár berendezése is. 

Az udvaron zárt kerékpártároló készül, továbbá kültéri játszó – és fitneszeszközök kerülnek 

elhelyezésre. 

A beruházás várhatóan 2020. március 31-ig készül el, mely után a Kiskunhalasi Kertvárosi 

Általános Iskola a járás legtágasabb, legjobb infrastruktúrájával, felszereltségével rendelkező 

általános iskolája lesz, melyre nem csupán a kertvárosi lakók, hanem az egész város méltán 

büszke lehet majd. 

A Kertváros fejlesztésének egy nagyon jelentős lépése lesz az iskola szomszédságában az új, 3 

csoportszobás óvoda felépítése, melynek kivitelezése is belátható időn belül megkezdődik. 
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Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

A felsoroltakból és az elmúlt években már megvalósított beruházásokból is látszik, hogy több 

cikluson átnyúló problémák megoldására igyekeznek lehetőségeket keresni, sokrétű 

fejlesztésekkel próbálják kielégíteni a lakosság igényeit. 

Ígérheti, hogy ennek itt, és most nincs vége, hiszen számtalan ötlet, terv van még, ami az itt élők 

komfortérzetét javítani, mindennapjait segíteni fogja. 

Köszöni, hogy meghallgatták. 

 

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, azzal a kiegészítéssel, hogy az 

osztósként érkezett „Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak 

Zrt-vel„ című előterjesztést 20.napirendi pontként, a„A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött 

Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása” című előterjesztést 

21.napirendi pontként, a „Lovaspálya hasznosításához kapcsolódó megállapodások” című 

előterjesztést 22.napirendi pontként kívánja tárgyalni.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1720   Száma: 19.03.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 13:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; 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 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1720   Száma: 2019.03.28/0/0/A/KT 

 

47/2019. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 28-i ülésére kiküldött 

meghívót kiegészíti az osztósként érkezett „Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV 

Magyar Államvasutak Zrt-vel„ című előterjesztéssel, melyet 20.napirendi pontként, a„A Halasi 

Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének módosítása” 

című előterjesztéssel, melyet 21.napirendi pontként, a „Lovaspálya hasznosításához 

kapcsolódó megállapodások” című előterjesztéssel, melyet 22.napirendi pontként kíván 

tárgyalni.  

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi munkájáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

2.  A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő 

díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. sz. 

mellékletének módosítása 

 

 

3.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról 

szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Óvodák működési körzetének módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A 242/2018. Kth. kiegészítése (Felhatalmazás konzorcium alakítására 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök 

beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” című projekt 

megvalósításához) 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára 

igénybe venni tervezett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Közvilágítás üzemeltetési szerződés módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Egyes közterületek elnevezésének pontosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

13.  Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Felújítási és karbantartási keret felosztása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Cseresznyés utcában Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Tulajdonosi hozzájárulások tankerületi pályázatok végrehajtásához 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Skropkó Adrián egyéni vállalkozó részére helyiség biztosítása Fülöp Róbert 
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 polgármester 

 

18.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi 

adóztatásáról 

 

Komlósné dr. 

Fekete Anikó  

jegyző 

 

19.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak 

Zrt-vel 

 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási 

Szerződés mellékletének módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Lovaspálya hasznosításához kapcsolódó megállapodások 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018.évi munkájáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt szeretné kérni a képviselő-testülettől, hogy ugyanúgy, ahogy a legutóbbi alkalommal a 

kórház beszámolója kapcsán is eltértek a napirendtől, tegyék meg ezt a mai napon is, hiszen 

körükben van Babud Jenő ezredes úr és Orbán Balázs alezredes úr, akik készültek egy kis 

kivetítéssel, s egy szóbeli beszámolóval számukra. Megadná az uraknak a szót és utána 

folytatnák le a normál menetrendet, az előterjesztés tárgyalását.  
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Babud Jenő tűzoltó ezredes: 

 

Köszönik a lehetőséget. Mielőtt egy-két nagyon aktuális dologgal Parancsnok úrral a tűzoltó 

parancsnokság nevében, ő pedig a kirendeltség nevében kiegészítené a beszámolót, egy hét 

perces kis összeállítást hoztak az életképeikből, ami talán jobban kifejezi, mint amit a 

testületnek elküldtek ppt (lásd: PowerPoint), illetve a nem kevés számú oldalt tartalmazó 

beszámoló. 

 

(Projektoros vetítés a teremben.) 

 

Babud Jenő tűzoltó ezredes: 

 

Ezek a képek egyébként mind a tavalyi év eseményeinek az összeállítása.  

 

Orbán Balázs tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok: 

 

Ez tényleg csak egy nagyon tömör összefoglaló kisfilm volt az ő életükből. A tavalyi évben elég 

sok mindennel kellett foglalkozniuk, többek között, ami a kisfilmben megjelent, új vízszállító 

jármű csapatpróbáját megkapta a tűzoltóság. Nagyon nagy előrelépés volt, az ország szakmája 

bízott az ő szaktudásukban, műszaki tudásukban, rájuk merte bízni ezt a technikát. Azt 

gondolja, hogy a kollégák tisztességesen végezték a munkájukat. Ennek köszönhetően december 

végén kaptak egy ilyen új járművet, amivel véleménye szerinte erősödött a területük tűzvédelme 

mindenképpen.  

Egy másik momentum az életükből, az szeptemberben volt, a kiskunmajsai örs átadása. Ez egy 

új kihívást jelentett számukra, itt szintén erősödtek technikailag és emberileg is. Egy plusz 

fecskendőt hoztak a területre, ami azt jelenti, hogy egy plusz fecskendővel erősödött a területük 

védelme. Nem a meglévő létszámmal, hanem létszámbővítéssel sikerült ezt elérniük. Azt kell 

mondania, hogy mindenképpen emberek szempontjából is, humánerőforrás szempontjából és 

technikailag is erősödött a területük védelme.  

A tavalyi év érdekesen alakult, bár ugyanezt tudta elmondani a tavalyi évben is a tavalyelőtti 

évről. A műszaki mentések száma és a tűzoltások száma tulajdonképpen megegyezett. 

Kiskunhalasra vetítve a tavalyi évben úgy alakult, hogy 111 műszaki mentés volt és 82 

tűzoltáson vettek részt. Ami egy nagyon pici eltérést jelent az átlaghoz képest. Azt gondolja, 

hogy tavaly olyan nagyon jelentős, kiemelkedő eseményük szerencsére nem volt. Az idei évet 

nem tudja milyen lesz, kicsit másként mutatkozik az aszályos tavasz kapcsán. Már sokkal több 

az avartűz, mint tavaly egész évben volt. Küzdenek vele rendesen. Azt gondolja, hogy a kollégák 

felkészültek, felkészültek ezen tüzek oltására. Bízik benne, hogy idén is ugyanúgy helyt tudnak 

állni, mint a tavalyi évben.  

 

Babud Jenő tűzoltó ezredes:  

 

A kirendeltséget érintő hatósági változásban el tudja mondani, hogy két új ügyintéző gépjármű 

érkezett, egy Suzuki Vitara és egy Skoda Fabia, ami jelentősen megkönnyíti a hatósági kollégák 

tevékenységét a területen. 

Hatósági oldalról egy kiemelkedő dolog volt, amit köszön Polgármester úrnak, mindenkinek, 

hogy a kéményseprő iroda végre megnyílt, nem Kiskunfélegyházára kell szaladgálni. Ez azért is 

nagyon jó, mert a lakosság közvetlenül el tudja érni, szerdánként van élő kéményseprő 

mesterük, aki ott van mindig, s fogadja a lakosság ügyes-bajos gondjait, illetve a tervezőkkel 

konzultál. Egyébként a 1818-on nem olyan könnyű azért kapcsolatot teremteni. Kéri a 

lakosságot is ezúton, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Hisz a társasházaknál kötelező, de a 
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családi házaknál nem, ott csak megrendelés esetén fognak kimenni. Annál is inkább igazolja 

ezt, mert 21 kéménytűz volt, ami viszonylag sok a területen. Ebből 5 darab Kiskunhalasra esik. 

Azt gondolja, jó lenne, ha élnének a lakosok ezzel a lehetőséggel. 

Lefutott néhány nagy ellenőrzési projektjük. Korábban az óvodák, majd az általános iskolák.  

Az óvodák utóellenőrzése is már megvolt. Rendben vannak, azt kell mondania, hogy az óvodák 

teljesen biztonságosak. Jelen pillanatban futnak az utóellenőrzései az általános iskoláknak, 

illetve az idei évben a középiskolák hatósági átfogó ellenőrzése zajlik. Két ilyen nagyobb 

kihívás volt számukra, ami egyébként öröm a városnak, a büntetés-végrehajtási intézet és 

készenléti rendőrség épülete. Abban elég sok olyan tűzvédelmi dolog van, ami izgalmas, főleg 

egy börtönnél, ahol a menekülés lehetőleg egyirányú kell legyen, mégpedig olyan, amit 

mindenki szeretne. Ezt azért nehéz összehozni, a tűzvédelmet és a rabok irányítását. Benne 

voltak ebben a nagy rezsicsökkentéses, ellenőrzéses projektben is, ebből sem bírtak kimaradni. 

Az eredményekről az önkormányzatokat tájékoztatták.  

Végezetül hagy köszönje meg mindenkinek az elmúlt évben a támogatását a tűzoltóság 

irányába. A lakosságnak is a háláját hagy fejezze ki. Összegészében a statisztika azt mutatja, 

hogy jogkövetően voltak. Túl sok gondjuk nem volt sem az intézményekkel, sem a 

vállalkozásokkal, sem pedig a lakossággal. Azt tudja mondani, hogy így tovább. Elhangzott, 

ami külön büszkeségük, neki is, hogy a két hivatásos tűzoltóságuk közül az egyik az év 

tűzoltósága lett 119 tűzoltóság közül. Erre nagyon büszke és örül neki. Ennek köszönhetően 

persze minden rendezvény ide jön és őket szólítják meg. Ha csapatpróba, ha sportverseny, ha 

egyéb. Többek között ennek is köszönhetően május 4-én itt lesz a megyei tűzoltónap is 

Kiskunhalason. Állnak elébe, ez is egy színfoltja lesz annak a napnak. Mégegyszer köszöni 

mindenkinek a támogatást és ennél rosszabb évük ne legyen. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik szépen. Most visszatérnének az SZMSZ szerinti keretekhez. 

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A beszámoló legalább olyan színvonalú, mint amit az előző években is tapasztaltak, ebből 

mindent megtudhatnak. Egy nagyon apró dologra kérdezne rá. Itt vannak a tavaszi fagyok. Van 

a gazdáknak a fagyvédő akciójuk a kajszibaracknál. Tűzgyújtási tilalom van. Ezt sokan tűzzel 

oldják meg. Úgy tudja, hogy este nem nagyon látszik a füst, pedig nagyon komolyan füstölnek 

néhányan és kell is, mert csak azzal tudják a terméseket megvédeni. Mi az eljárás ilyenkor, 

hiszen tűzgyújtási tilalom van? Hogyan lehet úgy megoldani, hogy mégis a törvényeket 

betartsák? 

 

Babud Jenő tűzoltó ezredes: 

 

Nem könnyű, de megoldható, legalábbis az esetek nagy részében. Ezek jellemzően külterületen 

vannak, ezek a nagy gyümölcsösök. Belterületen más a helyzet, ott az önkormányzati rendeletet 

illik betartani. Külterületen az égetéshez alapján véve engedélyt kell kérni, csak honnan tudják 

tíz nappal előtte, hogy mikor lesz a hideg. Nem egy egyszerű kérdés. Inkább a tűzgyújtási 

tilalommal tenné ezt össze. A tűzgyújtási tilalom nem azt jelenti, hogy sehol, semmilyen módon 

nem lehet tüzet gyújtani. Egészen pontosan az a megfogalmazása, hogy az erdőtől 200 méterre, 

a vasút és az út menti fásításokban. Ha körül szántó, legelő van, s neki ott van egy gyümölcsöse 

középen, akkor nincs annak akadálya. A tűzgyújtási tilalom nem bántja ezt a történetet. Ha -2 
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fok van éjszaka, nem valószínű, hogy a tűz terjedése annyira komoly lesz. A külterületi égetést 

be kellene jelenteni, annak egy hatósági eljárása van. Ez már bonyolultabb történet. Akkor is, 

amikor nincsen tűzgyújtási tilalom. Ha nagyon azonnali dolog van, akkor a telefonost 

javasolja, utána valamilyen lepapírozást. Ennek hivatalos eljárása, hogy a hatóság előre 

engedélyt ad. Vagy egy ilyen bónusz dolgot megbeszélni, hogy melyek a feltételek. Beélesítik 

tulajdonképpen az időpontra. Mint ahogy ezt már mondta, egy picit bonyolultabb történet.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

A közelmúltban iskolai csoporttal látogathatták meg őket. A gyerekeknek ez óriási élmény volt, 

akik a maguk módján szívből jövő rajzokkal tudták ezt megköszönni. Utána még napokig az 

iskolában erről volt szó, hogy számukra hősökkel találkoztak. Azt gondolja, hogy nemcsak a 

gyerekeknek, hanem mindazoknak, akik élet-, vagy értékmentés közben kell, hogy találkozzanak 

velük, mindenképpen hősökké válnak az ő szemükben is. Ezért jár egyrészt a köszönet, másrészt 

a gratuláció az elért eredményekhez. Emellett még azt is kívánja, ha már Flórián ünnep 

kapcsán jön ide egy nagyobb rendezvény, hogy valamennyi vonuláskor legyen velük Szent 

Flórián is.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Annyit tenne csak hozzá, hogy véleménye szerint 

az egész város, az önkormányzatuk, mindenki nagyon büszke a tűzoltóikra. Nemcsak ezért a 

kitüntetésért. Szerinte hihetetlen munkát végeznek a településükért, a környékbeli 

településekért. Jó egészséget, sok erőt kíván ehhez a jövőben is. Szerinte kitűnő a kapcsolat 

közöttük, tényleg bármilyen gondjuk, problémájuk van, a megoldáskeresés a közös nevező, s 

ebben nagyon jól tudtak együttműködni az elmúlt időszakokban. Szerinte nagyon szép és 

összefoglalt a beszámoló. Nagyon szépen köszönik, hogy erre egyáltalán sor kerülhetett, nem 

egy kötelező kelléke ma már az önkormányzat és a katasztrófavédelem kapcsolatának. Nagyon 

hálás érte, hogy erre idén is lehetőségük volt, tudtak idén is egy kicsit beszélgetni. Gratulálnak 

minden munkatársnak, kéri, hogy továbbítsák ezt a jókívánságot. Köszönik mégegyszer a 

beszámolót.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1721   Száma: 19.03.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 13:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; 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 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1721   Száma: 2019.03.28/1/0/A/KT 

 

 

48/2019. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi munkájáról 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség éves beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2019.április 4. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, Kőrösi út 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 



14 
 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, 

valamint a többletszolgáltatásért fizetendőn díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően a házasságkötésre vonatkozó díjak, az extra szolgáltatások díjai azok, amelyek 

változnak a mostani melléklet módosításával, amennyiben ezt a képviselő-testület jóváhagyja.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1722   Száma: 19.03.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; 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: 
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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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1722   Száma: 2019.03.28/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2019. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja által biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi 

eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 96.§ a) és b) pontjaiban kapott 

felhatalmazás alapján, Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és 

Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 45/2017. (XII.15.) önkormányzati (a továbbiakban: Rendelet) 

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 
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-----Napirendi pont----- 

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

A rendelet elkészítését jogszabályi megfelelés indokolta. Ami miatt azonban szót kért, hogy 

elírás történt egy dátumot illetően. A rendelet-tervezet címében a rendelet dátumát tekintve 

VI.01. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1723   Száma: 19.03.28/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 13:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; 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 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1723   Száma: 2019.03.28/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 11/2019. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében, 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ 

(5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 

jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2.§ 

 

E rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.” 
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-----Napirendi pont----- 

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag ez a két előterjesztés párban jár. Ennek a rendeletüknek a felülvizsgálata is évi 

kötelezettségük.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1724   Száma: 19.03.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 13:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; 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 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1724   Száma: 2019.03.28/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2019. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1), (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága és Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

2. § 

 

E rendelet 2019. április 1.napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti.”  

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A szociális rászorultságtól függ pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 
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3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Tudja, hogy annyi kiegészítés van, van benne egy szóismétlés. A rendelet szövegében a 2.§-nál 

duplán szerepel a „kell alkalmazni”. Ezt lehúzzák és egy „kell alkalmazni” fog megjelenni. Így 

kérné, hogy tárgyalják a továbbiakban az előterjesztést.  

Egy gondolatban összefoglalva gyorsan, hogy miről is szól ez a mostani módosítása ennek a 

rendeletnek: Korábban, a költségvetés megalkotásakor már beszélgettek arról ebben a körben, 

hogy egyfajta életkezdési és iskolakezdési támogatást szeretne az önkormányzat bevezetni. 

Akkor a pénzügyi kereteket ehhez meg tudták határozni a költségvetésben. Most kerülne sor a 

jogszabályi keretek megalkotására. Röviden arról szól a jogszabályi keret, hogy minden elsős, 

kiskunhalasi általános iskolába beiratkozó diáknak egy irodaszer és füzetcsomagot adna 

önkormányzatuk az év kezdésekor. Valamint az életkezdési támogatás, ami minden kiskunhalasi 

lakcímre született gyermek megszületésekor a védőnői hálózaton keresztül egy természetbeni 

csomag, amely egészségügyi és egyéb apróságokat tartalmaz pár Kiskunhalas feliratú 

termékkel. Gondol itt törölközőre, törlőkendőre. Megajándékoznák az ifjú házasokat, vagy 

újszülötteknél lévő szülőket, ezzel is segítve a városban a gyermekvállalást. Ennek a kereteit 

határoznák meg most, amennyiben a képviselő-testület is ezzel a módosítással egyetért.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1725   Száma: 19.03.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; 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 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1725   Száma: 2019.03.28/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2019. (III.29.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában megjelölt feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági 

és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) az alábbi 8/D. §-al egészül ki: 

„8/D.§ 

Életkezdési és iskolakezdési támogatás 
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(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata kérelemre, egyszeri, egészségügyi célú természetbeni 

ellátásban (a továbbiakban: életkezdési támogatás) részesíti azt a gyermeket, akire nézve a 

törvényes képviselő benyújtja a támogatás iránti kérelmét, és a törvényes képviselő megfelel az 

alábbi feltételeknek: 

a) a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 6 hónapban folyamatosan Kiskunhalas 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel 

rendelkezik,  

b) a kérelem beadásakor életvitelszerűen az újszülött gyermekkel közös háztartásban, 

Kiskunhalason él, és 

c) a törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét.  

(2) Az Önkormányzat az életkezdési támogatás keretében azon kiskunhalasi lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2019. január 

1. napján vagy azt követően születnek. 

(3) Az életkezdési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás. 

(4) Az életkezdési támogatás legmagasabb értéke megegyezik a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott csekély értékű ajándék összegével. 

(5) Az életkezdési támogatás egy gyermek után csak egy alkalommal jár. 

(6) Az életkezdési támogatás iránti kérelmet, - amely tartalmazza az (1) bekezdés c) pontja 

szerinti nyilatkozatot - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, legkésőbb a gyermek 

születését követő 365 napos határidőn belül lehet benyújtani a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai csoportjánál. A kérelem benyújtására vonatkozó 

határidőt a polgármester egy ízben meghosszabbíthatja.  

(7) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai csoportja az életkezdési 

támogatásra benyújtott kérelmeket megvizsgálja. Hiányos kérelem esetén egy ízben van 

lehetőség a hiánypótlásra.  

(8) Az életkezdési támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Hiányos kérelem 

esetén egy ízben van lehetőség a hiánypótlásra. Az életkezdési támogatás megítéléséről vagy 

elutasításáról a polgármester a hiánytalan kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül 

határozatot hoz. 

(9) Az életkezdési támogatás átadására a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 

belül kerül sor. 

(10) Az életkezdési támogatást a polgármester személyesen, akadályoztatása esetén az általa 

kijelölt személy adja át a jogosultnak. 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások 

enyhítése érdekében, oktatási célú természetbeni ellátásban (a továbbiakban: iskolakezdési 

támogatás) részesíti a Kiskunhalas közigazgatási területén működő bármely alapfokú 

nevelési-oktatási intézmény első évfolyamos tanulóit, amennyiben a gyermek törvényes 

képviselője legkésőbb a beiratkozás évének augusztus 15. napjáig az intézménynél benyújtott 

kérelmében nyilatkozik arról, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét. A kérelem benyújtására vonatkozó 

határidőt a polgármester egy ízben meghosszabbíthatja. 

(12) Az iskolakezdési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, természetbeni támogatás.  

(13) Az iskolakezdési támogatás legmagasabb értéke megegyezik a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 1/10 -ed részével. 

(14) Az iskolakezdési támogatás egy gyermek után csak egy alkalommal jár. 

(15) Az Önkormányzat az iskolakezdési támogatást a fenntartóval vagy az intézménnyel kötött 

Együttműködési megállapodás alapján a fenntartó és az intézmény technikai segítségével 

nyújtja. 
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(16) Az iskolakezdési támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Hiányos 

kérelem esetén egy ízben van lehetőség a hiánypótlásra. Az iskolakezdési támogatás 

megítéléséről vagy elutasításáról a polgármester a hiánytalan kérelem megérkezésétől számított 

15 napon belül határozatot hoz.  

(17) Az iskolakezdési támogatás a fenntartó és az intézmények közreműködésével kerül 

kiosztásra. 

(18) Az életkezdési támogatás és az iskolakezdési támogatás pénzügyi fedezetét az 

önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.” 

2. § 

A Rendelet 10. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  

„10.§ (3) E rendelet 8/D. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ennek az (1)-(10) 

bekezdése rendelkezéseit a 2019. január 01. napja után született gyermekekre nézve kell 

alkalmazni.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Kell dönteniük a határozati javaslatról is. Ennek elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1726   Száma: 19.03.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1726   Száma: 2019.03.28/5/0/A/KT 

 

 

49/2019. Kth. 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó határozat 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

Önkormányzat képviseletében a fenntartóval vagy a nevelési-oktatási intézménnyel a rendelet 

szerinti Együttműködési megállapodást és esetleges módosításait aláírja.  

 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezt a módosítást a kistérségi társulás már megtárgyalta és korábban jóváhagyta. Minden egyes 

társult önkormányzatnak ugyanezt a módosítást el kell fogadnia. Ez került most a képviselők 

elé.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1727   Száma: 19.03.28/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:05  

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 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1727   Száma: 2019.03.28/6/0/A/KT 

 

50/2019. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás és az 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018. 

évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász György HTKT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője: 

 

Ahogy a beszámolóban olvashatták, intézményük elég sokrétű tevékenységet lát el és igen nagy 

számban látja el Kiskunhalas lakosságát különféle szolgáltatásokkal. Hogy ezt 

kiegyensúlyozott, nyugodt módon és légkörben tudják a munkatársai végezni, nélkülözhetetlen 

az a hozzájárulás, amit Kiskunhalas Város Önkormányzata tesz az intézmény költségvetéséhez, 

amit itt szeretne megköszönni. Illetve szeretné kihasználni az alkalmat, hogy munkatársainak is 

megköszönje a munkáját, ami a beszámolóból látható, hogy igen sokrétű, fáradságos, 
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szorgalmas.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Köztudott, hogy az ágazatok között a szociális ágazat az, ahol a dolgozók pénzbeli elismerésben 

a sor végén kullognak. Mégis láthatják, hogy a szociális szolgáltató központ minden évben 

nagyon jó eredményeket tesz le az asztalra. Az ott dolgozók napról-napra, hétről-hétre 

odaadóan, magas szakmai színvonalon végzik a tevékenységüket. Ezt szeretné mindenképp 

megköszönni. Szeretné kérni a szakma ismerőjeként, hogy fogadják el a beszámolót. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy látja, hogy további hozzászólás nem érkezett. Egyedül annyival egészítené ki, mert erről itt 

nem beszéltek, hogy többször kap arra vonatkozóan jelzést, hogy az idősotthonban nagyon 

korlátozottak a férőhelyeik a tekintetében, hogy sokkal nagyobbak az igények, amelyek 

jelentkeznek és hosszú a várólista. Gondolkoznak olyan megoldáson, ami ezen enyhítene, de ez 

a kérdés nem egy egyszerű és könnyen feloldható probléma. Azt nem tudják ígérni, hogy a 

következő évben már a beszámoló a létszám megemeléséről fog szólni. A problémát ismerik és 

értik. Igyekeznek rá olyan választ adni, amely megnyugtató megoldásokat tud hozni.  

A hajléktalanszálló esetében is egy új helyszín, egy új tervezés kapcsán be lett adva egy 

pályázatuk, ami most még nem nyert, de azon lesznek, hogy a következő fordulóban az a tervük 

is megvalósulhasson. Reméli, hogy komoly fejlesztések előtt állhat majd a szociális szolgáltató 

központ, ezen belül a kiskunhalasi része, egysége. 

Természetesen ő szeretné megköszönni a szolgáltató központ minden dolgozójának a munkáját, 

Intézményvezető úrnak is. Köszönik szépen a nagyon szép beszámolót.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1728   Száma: 19.03.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

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 
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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 

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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1728   Száma: 2019.03.28/7/0/A/KT 

 

 

51/2019. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 

Határidő: 2019.április 4. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető Nyúl u. 5-7. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Óvodák működési körzetének módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

Ez egy aktualizálás, ugyanis a jövő hónapban, április 24-25. között kerül sor az óvodai 

beiratkozásokra. A szülőknek igyekeznek minél pontosabb képet adni az óvodai 

körzethatárokról.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Hoznak létre új utcákat menet közben, annak a kötelezettségüknek eleget téve, hogy nem 

nagyon lehetnek belterületen helyrajzi számos utak. Ezzel a kötelezettségükkel létre hoznak 

olyan utcaneveket, amelyek nincsenek besorolva óvodai körzetbe. Most ennek a hiányosságnak 

mennek elébe, s a már meglévő utcát intézményhez kapcsolják mostani döntésükkel. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1729   Száma: 19.03.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1729   Száma: 2019.03.28/8/0/A/KT 

 

52/2019. Kth. 

Óvodák működési körzetének módosítása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő 

óvodaigazgatóságokhoz tartozó telephelyóvodák működési (felvételi) körzetét a pontosított 1. 

számú melléklet szerint határozza meg (a Borostyán utca az Ady Endre Utcai Óvoda 

körzetéhez kerül). 

 

Határidő: 2019. március 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára igazgató, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

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

Szeriné Ferencsik Yvette igazgató, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Kuruc v. t. 17. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: A 242/2018. Kth. kiegészítése (Felhatalmazás konzorcium alakítására 

"Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése 

Kiskunhalas-Harkakötöny konzorcium által" című projekt megvalósításához) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A cím elég beszédes volt, van egy nyertes pályázatuk, ami Kiskunhalas-Harkakötöny között egy 

földút megerősítéséről szól. Itt már kötöttek egy konzorciumi megállapodást Harkakötönnyel, 

amely a pályázat beadásáról szólt. Ez a kiegészítés pedig a konzorciumi szerződést foglalja 

magába.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1730   Száma: 19.03.28/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:12  

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 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1730   Száma: 2019.03.28/9/0/A/KT 

 

53/2019. Kth. 

A 242/2018. Kth. kiegészítése (Felhatalmazás konzorcium alakítására „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny 

konzorciuma által” című projekt megvalósításához) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti 242/2018. Kth. számú 

határozatát alábbi ponttal: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

Harkakötöny Község Önkormányzatával való Konzorcium megalakítására a mellékelt 

konzorciumi megállapodás alapján, a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére.  

 

 

Határidő: 2019.december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára 

igénybe venni tervezett területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A rendezési tervben egy vállalkozás kérte a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását. Ez 

gyakorlatilag egy szokásos eljárás. Reméli nagyon, hogy a közeljövőben vissza fognak térni 

ugyanezzel a kérdéssel és egy nagy napelempark témáját a képviselők elé fogják tudni hozni 

hasonló ügyben. Azt is kiemelt fejlesztési területté fogják nyilvánítani, ha minden a kedvük és 

tervük szerint alakul. Most azonban erről a területről kell dönteni. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1731   Száma: 19.03.28/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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 
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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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1731   Száma: 2019.03.28/10/0/A/KT 

 

54/2019. Kth. 

Kiskunhalason hulladékhasznosítási és bányászati tevékenység céljára igénybe venni tervezett 

területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) jelen döntésével a 0181/19 (telekalakítás után 0181/78); 0181/56; 0181/64; 

0181/65; 0181/66; 0181/70; 0181/71; 0181/72; 0181/73 (telekalakítás után 0181/78 és 

0181/72) hrsz.-ú földrészleteket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, a Halas-Bagger Kft. 

által tervezett bányászati és hulladékgazdálkodási beruházások megvalósíthatósága 

érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület jelen településfejlesztési döntésével a településrendezési eszközök 

módosítását szükségesnek tartja az 1. pontban meghatározott beruházás megvalósítása 

érdekében. A módosítással járó költségeket a Halas-Bagger Kft. viseli. 

 

3. A Képviselő-testület számára a várható környezeti hatások megítéléséhez a területen végezni 

kívánt tevékenység engedélyezéshez készült előzetes vizsgálati dokumentáció elegendő 

támpontot nyújt, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezés megkezdéséhez 

szükséges szerződéseket megkösse, és az egyeztetési eljárást lefolytassa. 

 

Határidő: 2019.április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: tervező 

 

Határidő: azonnal 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Közvilágítás üzemeltetési szerződés módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A közvilágítás üzemeltetési szerződésük most március 31-én jár le. Egy évre hosszabbítanának 

a mostani felhatalmazás alapján. Időközben lefolytatnák hosszabb időtávra a közbeszerzési 

eljárást, hogy hosszabb távra is tudják biztosítani ezt a fajta szolgáltatást. Arról van szó, hogy 

maguknak a lámpatesteknek az üzemeltetése. Egyébként a szolgáltató vállalta ennek az egy 

éves, meghosszabbított szerződésnek a keretében, hogy a nátriumos lámpatesteket teljes 

egészében új lámpatestekre cseréli. Magukat az izzókat fogják kicserélni. Reméli, ez azt 

eredményezi, hogy a közeljövőben a lámpahibák gyakorlatilag megszűnnek. Remélik, hogy ezt 

mindenki tapasztalja saját környezetében.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződés módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1732   Száma: 19.03.28/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1732   Száma: 2019.03.28/11/0/A/KT 

 

55/2019. Kth. 

Közvilágítás üzemeltetési szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel 2008. 

január 15-én megkötött, „Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása” 

című, 2008/153. számú szerződés hatályát 2020. március 20-ig meg kívánja hosszabbítani. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló szerződésmódosítást 

aláírja. 

 

 

Határidő: 2019. április 15.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

NKM Áramszolgáltató Zrt. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 

 

Határidő: azonnal 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyes közterületek elnevezésének pontosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Technikai jellegű előterjesztés. Itt is arról van szó, amelyet már korábban is említettek. Vannak 

olyan közterületeik, amelyek nincsenek névvel illetve. Itt most pontosítani fognak ismét pár 

ilyen területet.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1733   Száma: 19.03.28/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; 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 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1733   Száma: 2019.03.28/12/0/A/KT 

 

56/2019. Kth. 

Egyes közterületek elnevezésének pontosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Erzsébet királyné tér elnevezést adja a 2639/6 hrsz.-ú ingatlannak, továbbá visszavonja a 

111/2016. Kth. számú határozatával elnevezett 2636/6 hrsz.-ú ingatlan elnevezését, 

2. a Május 1. tér elnevezést adja 2249 hrsz.-ú ingatlannak, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben 

eljárjon. 

 

 

Határidő: 2019.május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Tóth Beatrix műszaki ügyintéző  

Bankós Róbert főépítészi referens  

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019.évi közbeszerzési tervének 

módosítása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A közbeszerzési tervet egészítették ki három ponttal. Azért ha elhangzanak, nem rossz. Új 

termálkút fúrása, építésze tervezése a strandnak, a lovasbázis fejlesztése, önkormányzati 

intézmények energetikai felújítása című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése. Ez a 

három, négy darab tétel kerül be a közbeszerzési tervbe a mostani döntésük után.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a közbeszerzési terv módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1734   Száma: 19.03.28/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:19  

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 

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 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1734   Száma: 2019.03.28/13/0/A/KT 

 

 

57/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

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

beruházási csoportvezetőt vagy az általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a módosított 

közbeszerzési terv közzétételéről az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 

 

 

 

Határidő: 2019.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felújítási és karbantartási keret felosztása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden annyit tud elmondani, hogy a legutóbbi testületi ülésükön a költségvetés elfogadásakor 
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határozták meg a keret mértékét, ez 20 millió Ft volt. A 20 millió Ft-os keretre több, mint 

kétszerese összegben érkezett javaslat. Ebből született meg ez a javaslat, ami most a képviselők 

asztalán van. Ez a pénzügyi keretnek megfelelő. Nyilván ez okozott olyan dolgokat, hogy ki 

kellett hagyniuk javaslatokat. Azt gondolja, hogy ami nagyon fontos volt, s ami nagyon égető 

probléma, azokat mind be tudták foglalni a karbantartási keretbe. Szerinte ez egy jó felosztás. 

Kéri azt, hogy támogassák a képviselők.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1735   Száma: 19.03.28/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; 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 

Tapodi Attila Igen SHT 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1735   Száma: 2019.03.28/14/0/A/KT 

 

 

58/2019. Kth. 

Felújítási és karbantartási keret felosztása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés tartalékában szereplő 

„Fenntartott intézmények felújítási és karbantartási kerete” előirányzatból 20 millió forint 

felszabadításával, a mellékletben szereplő táblázat szerinti célokra, egyetért. 

 

 

Határidő: 2019. augusztus 31.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

érintett intézményvezetők 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Cseresznyés utcában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Itt egy új utcában kerülne aszfaltburkolat lefektetésre. A Cseresznyés utcában elkészültek a 

tervek. A terveket elfogadva a lakosság többsége aláírta az ívet, amely arról szól, hogy a 

lakosság részéről megvan az akarat, hogy ez az utca is aszfaltos burkolatot kapjon. Most az 

önkormányzaton és a képviselőkön a sor, hogy ebben a témában támogassák az ott lakókat. Azt 

gondolja, ahogy ez a korábbi alkalmakkor is egy jó lehetőség volt az önkormányzat számára is, 
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támogatni kell a lakosságot ebben a folyamatban. Azt kéri a képviselőktől, hogy most is, ahogy 

korábban is, segítsék azt, hogy újabb utca kerüljön leaszfaltozásra Kiskunhalason.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1736   Száma: 19.03.28/15/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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1736   Száma: 2019.03.28/15/0/A/KT 

 

 

59/2019. Kth. 

Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Cseresznyés utcában 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Cseresznyés utca 

lakóinak út kivitelezésére 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 kivitelezési munka megkezdése a 2019. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

 

Határidő: 2019. október 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Máté Lajos beruházási ügyintéző, általa: útépítési közösség képviselője 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskőrösi Tankerületi Központ EFOP 

pályázataihoz 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag az EFOP pályázatok mindenki előtt ismertek, napirend előtti témában érintették 

a Kertváros Általános Iskolát. Ugyanilyen pályázat valósult meg a Fazekas Mihály Általános 

Iskolában is. Ezeknek a pályázatoknak a megvalósulásához szükséges az önkormányzat 

tulajdonosi hozzájárulása. Ezt adnák meg a mostani felhatalmazás alapján. 

 

-----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 

 

#: 1737   Száma: 19.03.28/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1737   Száma: 2019.03.28/16/0/A/KT 

 

60/2019. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskőrösi Tankerületi Központ EFOP pályázataihoz 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskőrösi Tankerületi 

Központ részére tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadását a „Méltányos esély a kollégista 

gyermekek számára a 40 éves Bernáth Lajos kollégiumban”, a „Felújítás és eszközbeszerzés a 

Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban” és „A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános 

Iskola infrastrukturális fejlesztése” című EFOP projektek aktiválásához és a fenntartási 

időszakban az ingatlan rendelkezésre állásához kapcsolódóan. 

 

 

Határidő: 2019.március 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Kiskőrösi Tankerületi Központ 6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 2. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Skropkó Adrián egyéni vállalkozó részére helyiség biztosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A témával kapcsolatban annyit elmondana, hiszen ez a cím kicsit sejtelmes, nem biztos, hogy jól 

leírja azt, hogy miről is dönt most a képviselő-testület. A döntés lényege az, hogy 

Bácsalmás-Jánoshalma-Kiskunhalas járás közösen adott be TOP-os pályázatot, amely 

munkaerőpiaci támogatást biztosítana a járásokban. Ezen folyamatot támogatnák azzal, hogy 

helyiséget biztosítanak a pályázat keretében. Ez az egyéni vállalkozó, aki a címben szerepel, aki 

a feladatért felelős lett. Ő volt az, aki a pályázat keretében maga az iroda részét viszi. Erről 

került ő most a címbe bele. Egyébként ez egy gyakorlatilag településeket összefogó pályázat 

támogatását jelenti. Helyszínét illetően a kis városházában biztosítanának helyiséget, 

ugyanúgy, ahogy azt a büntetés-végrehajtás számára is tették. Ezeket a helyiségeket az 

önkormányzat azóta nem lakta be. Ugyanúgy magáért a rezsiköltségekért biztosítják a pályázat 

számára ezeket az irodahelyiségeket.  

 

-----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 

 

#: 1738   Száma: 19.03.28/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; 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 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1738   Száma: 2019.03.28/17/0/A/KT 

 

61/2019. Kth. 

Skropkó Adrián egyéni vállalkozó részére helyiség biztosítása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időtartamra, 

visszterhesen az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba 

adja a szerződésben foglalt ingatlan helyiségeit Skropkó Adrián egyéni vállalkozó részére.  

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

mellékelt Hasznosítási szerződés és esetleges módosításai aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Skropkó Adrián egyéni vállalkozó, 6449 Mélykút, Új utca 6. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018.évi adóztatásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előterjesztés, beszámoló szokásos, minden évben kötelező az önkormányzat elé hozniuk. Azt 

gondolja, hogy meglepő dolgok nincsenek benne, struktúráját tekintve is ugyanaz, mint a 

korábbi években. Várják a kérdéseket, amennyiben bárkiben merült fel.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Először is gratulálni szeretne a beszámoló készítőinek, Jegyző asszonynak és Fődi Gabriella 

adócsoport vezetőnek. Rendkívül tartalmas beszámoló, amelyből szeretne két dolgot kiemelni. 

Az egyik a beszámoló 7. oldalán található táblázat, amelyből láthatják, hogy a város különböző 

adónemei tekintetében mi volt a költségvetési előirányzat és mi lett a tényleges helyzet. Minden 
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adónemnél azt látják, hogy jobb eredményt sikerült elérni, egyes helyeken lényegesen jobb 

eredményt, mint ami a terv volt. Ez számára legalábbis azt mutatja, hogy a városban van 

vitalitás, dinamizmus. Ez mindenféleképp egy pozitív jövőképet mutat. Azt mondhatják ezek 

alapján, Halason is az az országos trend látszik adópolitika tekintetében is, nevezetesen, ha az 

országos szintet nézik, hogy az adók évről-évre csökkennek. Gondol itt a társasági adóra, akár 

az SZJA-ra (lásd: személyi- és jövedelemadó). Vélhetően egy olyan kedvező adókörnyezet 

alakul ki, ami a változásokat mégiscsak ösztönzi és ezáltal a befolyó adó mégiscsak növekszik, 

annak ellenére, hogy az adó mértéke csökken. Ugyanezt láthatják Halason is, ahol 

csökkentették a helyi iparűzési adót, mégis számottevően jobb eredményt értek el e tekintetben 

is, mint ami a terv volt.  

A másik, amit szeretne kiemelni, a beszámoló 9.oldalán látható táblázat, ami arról szól, hogy a 

városban fellelhető, 90 napon túli adósok tekintetében hogy áll a pénzügyi helyzet. Itt ugye el 

kell mondani, ahogy a szöveges részben le is van írva, hogy egy képviselő-testületi elvárásnak 

megfelelően történt ez a folyamat. Mondják úgy, hogy egy munkaértekezleten is konkrét kérés 

irányult Jegyző asszony felé, hogy a kintlevőség behajtásában próbáljanak áttörést elérni. 

Láthatják ebből a táblázatból, hogy rendkívüli jó mértékben, talán nem várható mértékben 

sikerült, hiszen 220 millió Ft kinlevőség volt, s ezt sikerült oly módon lecsökkenteni, hogy csak 

112 millió Ft maradt. Egy többtízmillió forintos tételt sikerült a kintlevőségből behajtaniuk. 

Mindezekért mégegyszer szeretné a köszönetét kifejezni. Mégegyszer gratulál ehhez.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Az adózás, illetve az adóztatásról szóló beszámoló van, egy másik fontos dologra szeretné 

felhívni a képviselőtársai figyelmét. A gépjárműadónál olvasható az a különböző adatsorok 

között, hogy az adótárgyak, bevallások száma 2015-ben meglévő 13.661-ről 2018-ban 

15.406-ra nőtt. Magyarra lefordítva azt jelenti, hogy több, mint 10 %-kal megnőtt a városban 

található járművek száma, amelyek után adót fizetnek. Itt az adózók számánál is egy növekedés 

figyelhető meg, ami ha fiskális oldalról közelítik meg, akkor egy pozitív fejlemény.  

Arra szeretné felhívni mindenki figyelmét, amit szerinte tapasztalni is lehet, hogy a városban 

egyre több a jármű. Azt hiszi, hogy a következő éveknek egy fontos feladata lesz erre a kérdésre 

reflektálni, hiszen ha a lakótelepekre, vagy a forgalmasabb halasi útszakaszokra gondolnak, 

már itt is tapasztalhatnak olyan dolgokat, amelyek szerinte inkább negatívak, mintsem 

pozitívak. Azt gondolja, egy fontos feladata az a képviselő-testületnek, hogy a megnövekedett 

adóbevételeiből, mert szerinte az egy fontos és pozitív folyamat, hogy minden évben nőnek az 

adóbevételeik, költeniük új parkolókra, illetve olyan forgalomtechnikai megoldásokra, amelyek 

ezt a közel kétezer új járművet valahogyan biztonságosan el tudják helyezni a városban. Csak 

egy kis kitérőként hívná fel arra mindenki figyelmét, ha az elmúlt időszakban a híradásokat 

figyelték, a baleseteknek, sajnos a halálos baleseteknek is igencsak megnőtt térségükben a 

száma. Nem biztos, hogy ezt feltétlenül az okozza, hogy egyre több a jármű, de az sem biztos, 

hogy ez olyan nagy segítséget nyújt ebben a kérdésben. Nyilván az sem titok, elkezdtek egy ilyen 

anyagot kidolgozni. Azt hiszi, a legfontosabb üzenet az kell, hogy legyen, erre valamilyen 

szinten reflektálni kell és megoldást kell arra találni, hogy három év alatt kétezerrel több jármű 

lett a városban. Abban is biztos, látva a trendeket, hogy nem csökkenni, hanem még tovább nőni 

fog a következő években. Azt gondolja, hogy az itt ülő képviselőknek és a következő testületnek 

ez lesz az egyik, ha nem a legfontosabb feladata.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Csak egy rövid megjegyzést szeretne, s nem az adócsoport munkáját akarja bírálni. Gratulál 

nekik, minden évben szép a teljesítményük. Az előirányzat, amihez képest nagyon szép 
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százalékot érnek el, mindannyian tudják, hogy az előirányzat egy tervezett összeg. Ha sikerül 

szépen alátervezni, akkor nagyon szép eredményeket, nagyon jó százalékokat tudnak melléírni. 

Ennyit szeretett volna az előző megjegyzéshez hozzáfűzni és nem vitaindítónak szánta. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igaza van Képviselő úrnak, ezen nem fognak vitatkozni. A megfontolt tervezés ugyanúgy része 

annak, hogy normálisan működjenek. Ha ehhez képest a bevételeket lehet tartani, vagy növelni, 

akkor ott vélhetően egy nagyon szép szám fog kialakulni. Egyetértenek.  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző: 

 

Szeretné megköszönni az elismerő szavakat. Szeretné azt is kifejezésre juttatni, hogy mindez az 

adócsoport odaadó és fáradságos munkája nélkül nem jöhetett volna létre. Itt szeretné 

megköszönni az adócsoportnak és az adócsoport vezetőjének is a hozzáállását. A tavalyi 

költségvetés tervezésekor ígéretet tettek a Polgármester úr felé, azt sikerült megvalósítani. 

Ezúton is köszöni és további sikeres munkát kíván természetesen. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1739   Száma: 19.03.28/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; 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 
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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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1739   Száma: 2019.03.28/18/0/A/KT 

 

 

62/2019. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi adóztatásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2018. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

 

 

Határidő: 2019.március 28. 

Felelős:  Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fődi Gabriella adócsoport vezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1740   Száma: 19.03.28/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1740   Száma: 2019.03.28/19/0/A/KT 

 

63/2019. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló március havi beszámolót.  

 

 

 

Határidő: 2019.április 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Együttműködési megállapodás módosítása a Magyar Államvasutak Zrt.-vel 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden összefoglalná a témát. Egy két évvel ezelőtt kötöttek megállapodást a MÁV-val, ami 

arról szólt, hogy a vasúton takarítani fognak és síktalanítási feladatokat látnak el, próbálnak 

rendet tartani az állomáson. Két évvel ezelőtt még sokkal több közmunkást tudtak 

foglalkoztatni, mint ez most tudják. Sokkal kevesebb létszámuk van, akiket be tudnak vonni 

ezekbe a feladatokba. Külső vállalkozó segítségét kellett igénybe venni az utóbbi időszakban, 

amely rendkívül módon megdrágította az együttműködés teljesítését. Ez nem egy olyan feladat, 

amit félvállról vehetnek, ha nincs kész, akkor sincs semmi. Egyrészt kirakata a városnak a 

vasútállomás, másrészt a síktalanítás problémája nagyon komoly balesetmegelőző feladat is. 

Nem lehet megengedni azt, hogy a peronokon csúszkáljanak az utasok.  

Ha jól gondolkoznak, akkor be kell látniuk, hogy a mostani állapotban azt a megállapodást nem 

tudják tartani. Éppen ezért elment a MÁV-hoz és kérte őket, hogy valami más konstrukcióra 

formálják át ezt a korábbi megállapodásukat. Ők ennek keretében megküldték ezt a 

javaslatukat, amely arról szól, hogy ők a zöldfelületekért lesznek felelősek a vasútállomáson, s 

a karbantartásért. Az egyéb tisztítási feladatokat, a takarítást, a síktalanítást pedig visszaadják, 

s ők azt külön, vállalkozási szerződés keretében megoldják külső vállalkozóval. Most egy kicsit 

visszább lépnek az együttműködésükből, de azt gondolja, az a fontos, hogy legyen közöttük 

egyébként megállapodás, kommunikáció, ez jó legyen. Ez továbbra sem fog megszűnni ezzel a 

módosítással. Továbbra is lesz közöttük élő kapcsolat. Reméli, hogy jó kapcsolat. Azt a 

feladatot, amit továbbra is vállalnak, jól el fogják tudni látni. Röviden ennyit tud elmondani az 

előterjesztésről. 

A következő téma is erről fog szólni, hiszen ezt a feladatot egy az egyben átadták a Halasi 

Városgazda Zrt.-nek, amikor megkötötték az eredeti szerződést. Most pedig módosítanák a 

velük kapcsolatos szerződést is. Ahogy ezt a megállapodást módosítják a MÁV-val, ugyanúgy 
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az ő szerződésüket is módosítani fogják a következő napirendnél. Ezt most azért mondja el 

előre, hogy ez a két napirendi pont szervesen összekapcsolódik, tulajdonképpen mind a kettő 

ugyanarról a témáról szól. Röviden így tudná összefoglalni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1741   Száma: 19.03.28/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1741   Száma: 2019.03.28/20/0/A/KT 

 

 

64/2019. Kth. 

Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz. mellékletben 

szereplő tartalommal a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal kötendő Együttműködési megállapodás módosítását.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az Együttműködési megállapodás módosításának aláírására. 

 

 

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  

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1087 Budapest, Könyves 

Kálmán krt. 54-60. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt.-vel kötött közszolgáltatási támogatási szerződés 

mellékletének módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ebben az előterjesztésben ugyanazt a módosítást, amit a MÁV-val az imént megszavaztak, a 

Halasi Városgazda Zrt.-vel is gyakorlatilag lekövetik a változást. Erről szól az előterjesztés.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a melléklet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1742   Száma: 19.03.28/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 14:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1742   Száma: 2019.03.28/21/0/A/KT 
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65/2019. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Halasi 

Városgazda Zrt-vel 2007. december 17-én kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 

1. sz. mellékletének IV. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

IV.Támogatott tevékenységek 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2016. Kth. számú 

határozata alapján, az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött, 2017. január 01. 

napjától hatályos Együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) és a 

64/2019. Kth számú határozattal elfogadott Együttműködési megállapodás módosításában 

foglaltak alapján történő közreműködés. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 

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

Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 1. sz. melléklet módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

dr. Rékasi Cecília, aljegyző 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Lovaspálya hasznosításához kapcsolód megállapodások módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igyekszik röviden összefoglalni a témát. Az önkormányzatuk a TOP CLLD pályázatra nyújtott 

be igényt. Itt nyertek is, gyakorlatilag 350 millió Ft-ot fognak tudni elkölteni a városra. Ennek a 

pályázatnak a keretében van egy úgynevezett kulcsprojekt. A kulcsprojekt egy nagyobb nézőtér, 

nagyobb befogadóképességű közösségi tér kialakításáról szól. Az eredeti terveik arról szóltak, 
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amikor még arról gondolkoztak, hogy megcélozzák a pályázati összeg tetejét, az egyébként 700 

millió Ft volt, s ennek a felét kapták csak meg, hogy egy nagy, hatszáz fő befogadóképességű 

közösségi teret hozzanak létre a sportpályán. Mivel azonban a források megfeleződtek, ez nem 

fog tudni megvalósulni. Nyilván sokkal kisebb létesítmény valósítható meg ekkora pénzből. Így 

azt a tervet is elvetették, hogy ezt a sportpályán valósítsák meg. Az a megoldási javaslat 

maradt, hogy a lovaspályán a mostani betonos, kézilabdapálya volt hajdanán, annak területén 

tudna megvalósulni egyfajta kiegészítésként az ottani programokra és az ottani lehetőségeknek 

ez a közösségi tér. Ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani, módosítaniuk kell azokon a 

megállapodásokon, illetve új megállapodást kell kötniük, melyet a lovaspályára kötöttek 

2015.szeptemberében. A mostani megállapodások arról szólnak, hogy a pályázatban részt vevő 

Halasi Szabadidő Központ Np. Kft., a Lovas és Szabadidő Központ Kft. és az önkormányzat 

között köttetik egy háromoldalú megállapodás arról, hogyan lehet ezt a területet használni, 

miként lehet alkalmassá tenni arra, hogy a pályázatban ide építeni tudjanak. Az eredeti - 

2015.szeptembert mondott, de látja, hogy október 1-jén lett aláírva a szerződés - szerződésen is 

szükséges módosítani ahhoz, hogy ezt a beruházást végre tudják hajtani. Ennek az összege 

egyébként a pályázati források alapján 128 millió Ft, ha jól emlékszik. Ebből valósulna meg 

egy nagyjából 250 fő befogadására alkalmas közösségi tér. Körülbelül ez az, amit el tud 

mondani a témáról, de várja a kérdéseket.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ha jól érti, akkor gyakorlatilag nem ők végzik ezt a beruházást, hanem egy harmadik fél. 

Ahogyan a szerződésben olvasta, az övé is lenne ez a felépítmény az ő tulajdonukon. Nem tudja, 

hogy ez nekik mennyire jó hosszú távon, hiszen ezt a lovaspályát bérbe adták abban a 

reményben, hogy ez működik és visszahozza Halasra újra ezt a lovassportot színvonalasan. 

Mennyire fontos nekik, hogy ide egy harmadik fél olyan ingatlant építsen, amihez utána semmi 

közük gyakorlatilag?! Vannak kétségei ezzel kapcsolatban. Nem biztos, hogy ezt jó ötletnek 

tartja. Gyakorlatilag jól értette ezt a dolgot. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igen, mindjárt válaszol rá pontosan. A pályázatot úgy kell elképzelni, hogy ők pályáztak, mint 

önkormányzat, egyszer. Ez egyfajta bólintást kapott. Gyakorlatilag a CLLD pályázat hasonló, 

legjobban ahhoz tudja hasonlítani, ahogy a Leader pályázatok működnek. A Leader pályázatok 

is úgy működnek, hogy valójában a Leader közösség nyer egy keretet, amit majd ő kipályáztat. 

Utána jönnek azok a szervezetek be, akik valójában végrehajtják majd azokat a programokat, 

amelyek beérkeznek. Itt is ez történik. Ők egyfajta keretre pályáztak. A keretet meghatározták, a 

keretből egy rész gyakorlatilag már itt van, s hasonlóan, mint a Leader pályázatoknál, van egy 

szervezet, ami viszi. Ez egyébként az ő esetükben a Százszorszépföld Egyesület. A 

Százszorszépföld Egyesületen keresztül mennek a pályázatok. Itt a kulcsprojekt minden 

pályázatban előírt elem volt. Azt meg kellene valósítani. Anélkül az egész és minden 

gyakorlatilag minden értelmét veszíti. Azt tudja mondani, meg kell, hogy valósítsák ezt a 

projektet. Nem nagyon van arra idő, hogy újratervezzenek és más helyszíneket találjanak ki, 

vagy más ötletekkel álljanak elő. Ez is már a második és teljesen újragondolt, újratervezett 

verzió. Az első nem volt kivitelezhető ennyi pénzből. Sokkal több forrás kellett volna ehhez, mint 

amennyi rendelkezésükre állt. Azt tudja mondani, hogy teljesen jól szét lehet választani ma már 

a földhivatalnál is az épületet és a területet. Ma már ezt lehet gyakorlatilag, mint a 

társasházaknál az albetéteket, külön kezelni és külön értelmezni. Azt gondolja, hogy ez ilyen 
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tekintetben nem hordoz magában akkora kockázatokat. Másrészt pedig szerinte ehhez az 

ingatlanhoz mindig is kell, hogy köze legyen az önkormányzatnak. Most is az egész az ő 

tulajdonuk, az ő tulajdonukra építik. Valójában 100 %-ban közösségi pénzből épül. Nem 

gondolja, hogy itt olyan őrült nagy vitákat kellene gerjeszteni később arról, hogyan 

hasznosítsák. Nem is lesz egyszerű fenntartani. Azért azt tudják, hogy egy nagy, 200 fő 

befogadására alkalmas épületnek csak az, hogy létezik, van komoly fenntartási kötelme. 

Könnyen elképzelhetőnek tartja azt a verziót is, hogy egyszer át fog kerülni önkormányzati 

tulajdonba, pont amiatt, hogy a fenntartási kötelem nehézségeket hordoz magában. Nem fog ez 

az önkormányzat számára terhet jelenteni. Abban a reményben mondja azt, hogy egyrészt jól 

különválasztható a dolog és nekik ebből nem szabad, hogy káruk származzon, másrészt csak a 

városuk épül és szépül, ha ez megvalósul. Ha pedig ezt most elutasítják, akkor azt gondolja, 

hogy ezt az egész CLLD-s programot nem fogják tudni végrehajtani. Ez sajnálatos módon már 

ott tart, nagyon sokáig elhúzódott a tervezés, nagyon sok idő volt az, amire a pályázatban 

kiderült az, hogy mekkora összeget fognak megkapni. Ezek nem rajtuk múló tényezők voltak. 

Most vannak abban a helyzetben, hogy döntsenek. Azt kéri, hogy támogassák ezt és valósuljon 

meg ez az épület. Gyakorlatilag színesíteni fogják vele a lovaspályát. Több lehetősége lesz a 

civiljeiknek, azoknak, akik programot szeretnének szervezni. Ez egy hasznos és szép épülete lesz 

Kiskunhalasnak. Igazán ezt tudja válaszként előadni. Reméli, hogy kielégítő volt.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Nehéz ügy ez a lovaspálya projekt összességében. Amikor 2015-ben megszavazta ő is, hogy 

kerüljön működtetésbe pályázók közül, aki megnyerte. 100 ezer Ft éves bérleti díjat fizet érte. 

Ezt kevesellték és sokallták is valamilyen szinten. Addig vitte a pénzt ez a terület. Azóta több 

százmilliós beruházás készült, szépült az üzemeltetőkkel, ami végülis a város vagyonát növelte. 

Ezzel semmi gondja. Bizonyára ebből hasznos is húznak az üzemeltetők és még mindig a 100 

ezer Ft-nál tartanak. Ezt többen sérelmezhetik és sérelmezik is, hogy végülis egy többmilliárdos 

vagyont adtak oda üzemeltetésbe ezért az összegért.  

Hogy erre a területre, 4,3 hektárra egy úgynevezett harmadik személy beszáll, ahogy az előbb a 

kérdésében is megfogalmazta, hosszútávon, a későbbiekben problémát okozhat. Tudja, hogy 

sokféle megoldás lehet és van. Ez mindenképpen konfliktust okozhat. Remélik, hogy nem lesz 

ebből semmi baj, ha megvalósul ez a beruházás. Az természetes, hogy igen, épüljön egy olyan 

épület, az jó dolog, hogy milyen konstrukcióban, kinek a tulajdonába kerül, az is nagyon fontos 

dolog. Továbbra is az a véleménye, hogy egy harmadik személy beengedése erre a területre 

hosszútávon rossz lesz. Nem fogja tudni jó szívvel megszavazni, valószínűleg tartózkodni fog. 

Nem veszi magára azt a későbbiekben, hogy ő is hozzájárult ahhoz, hogy esetleg ez konfliktust 

okoz. Már csak azért lenne kicsit óvatosabb. Érezte, hogy Polgármester úr is érzi ennek a 

hátrányát, tudja az előnyét természetesen. Megoldásokat is felsorolt, hogy mi védheti az 

önkormányzatot, vagy hogy alakulhat a későbbiekben. Számára ez úgy jött le, hogy 

Polgármester úrnak se igazán tiszta ügy. Nem érti, hogy miért nem csinálják meg egy másik 

pályázatban önerőből, hiszen pályázó ország, mindent pályázatra valósítanak meg. Bizonyára 

lesz még később is pályázat. Nem biztos, hogy ezzel annyira sietni kellene, hanem kezdjék 

elölről. Ezen a területen valósítsanak meg egy közösségi teret, ha úgy gondolják, hogy arra 

szüksége van a városnak. Ezt így nem javasolja, hogy elfogadják. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Egyébként ugyanarról beszélnek, csak nyilván máshol van az ingerküszöb, ennyi a különbség. 
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Ő ezt érti. Hogy a lovaspályán fejlesztések vannak, s emiatt egyeseket zavarnak azok a 

feltételek, amelyeket 2015.októberében kötöttek…Akkor már ezeket feltételezték, hogy lesznek 

olyan beruházások, amelyeket az állam támogatni fog. Ők ezeket beépítették azokba a 

szerződésekbe. Azzal együtt kötötték meg 2015-ben a megállapodásukat, hogy fejlesztve lesz ez 

a terület. Nem gondolná azt, hogy azok a beruházások, amelyek megvalósultak, azok egyébként 

nagyban elkezdték a pozitív tartományba, hirtelen eredménytermelő beruházássá vált volna. 

Szerinte csak normális keretek közé tette a lovaspályát, ami egyébként nem nagyon nézett ki úgy 

2015-ben, nem nagyon volt XXI.századi. Ez a folyamat még nem is ért véget, hanem további 

tervezés van folyamatban és további fejlesztések vannak, ahogyan a közbeszerzési terv 

módosításakor is olvasta. A lovaspálya továbbra is érintett a fejlesztésekben. Bízik abban, hogy 

tovább tudnak ebben menni, s fel tudják fejleszteni a lelátókat is, s a további részei is fejlődni 

tudnak. Ettől nem hiszi azt, hogy nagyságrendileg komoly eredménytermelő része lenne. 

Hasonló ez, mint a sportpálya. Sokszor mondta már Vezérigazgató úr, Molnár Ferenc, hogy ő 

odaadja bárkinek a sportpályát üzemeltetésre, mert neki csak veszteségei vannak rajta. Ott 

igazándiból befizetni senki sem szeretne. Mindenki oda szeretne menni, szeretné használni, de 

fizetni ezért nem nagyon szeretne senki. Ezek tipikusan olyan helyszínek, létesítmények, ahol 

szerinte nagyon nehéz bevételhez jutni. Abból eredményt kreálni különösen.  

Továbbra is tartja azt, hogy a 2015-ös megállapodásuk az rendben levő. Bárkivel hajlandó 

erről beszélgetni, vitatkozni. Szerinte hasznos az, hogy ott szakmai munka folyik, szakmai élet 

zajlik. Láthatóan beindult azóta az élet jobban ilyen tekintetben. Valószínűleg több lovat 

tartanak, több autó áll ott, mert többen járnak ki lovagolni, de ez szerinte fontos. Azt gondolja, 

hogy az ő városukban erre oda kell figyelni. Ők büszkék rá, legyen is ott lovasélet továbbra is és 

támogassák. Azt gondolja, hogy ez így rendben van.  

Ezzel az üggyel pedig, hogy halogassák, majd mással pályáznak, nem lenne szerencsés, mert a 

pályázat egyébként már fut. Nagyon sok pénz lekötésre került már más témákban. Ha ezeket 

elkezdik mind visszafizetni, akkor az lesz a probléma. Ők már nincsenek véleménye szerint 

abban a pozícióban, hogy ezt a pályázatot elengedjék és ne csinálják meg. Azt szeretné, hogy 

ezt végrehajtsák és inkább gyarapodjanak belőle, mégha ennek van is valamekkora kockázata. 

Azon nem fog vitatkozni Képviselő úrral, amit itt megjelölt problémának. Ez áll és létezik. Ezen 

nincs köztük vita. A dolog ezzel együtt szerinte támogatható. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Gyakorlatilag a megállapodás tervezetben a 3. és 4.pont, ha megnézik képviselőtársai, nem 

tudja, hogy helyesen van-e ez így benne, szóról-szóra majdnem ugyanaz, csak a 3.pontban egy 

mellékelt térképváltozaton is feltünteti az ingatlan helyét. Nem érti ezt a 3.,4.pontot. A 

mellékletben nem találja a térképet. A 4.pont a helyes a mostani előterjesztésen a 

megállapodásnál. Legyenek szívesek elolvasni. Csak ő vette észre?! 

A lovaspálya fejlődjön, mert tényleg sokat fejlődött. Nagyon helyes. Említette, hogy halasi 

lovassport újra legyen híres és jó. Ezzel mindenki egyetért.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ugyanaz valóban, akkor az egyiket kiveszik. Azzal együtt tárgyalják. Jó, hogy észre lett véve, 

köszöni a segítséget. Ezzel a módosítással együtt, hogy a 4.pontot kiveszik belőle.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a 4.pont nélküli megállapodással együtt a 

határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 1743   Száma: 19.03.28/22/0/A/KT 

Ideje: 2019 március 28 15:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1743   Száma: 2019.03.28/22/0/A/KT 

 

 

66/2019. Kth. 

Lovaspálya hasznosításához kapcsolódó megállapodások 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Lovas és Szabadidő Központ Kft. között 2015. október 1-jén megkötött 

vagyonhasznosítási szerződés módosításához a melléklet szerint, egyben felhatalmazza a 

Polgármestert annak aláírására. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, a Halasi Szabadidő Központ Np Kft. és a Lovas és Szabadidő Központ Kft. 

között megkötendő háromoldalú megállapodás megkötéséhez a melléklet szerint, felhatalmazza 

a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. március 29.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Lovas és Szabadidő Központ Kft., Szabó Ervin utca 2/A 

Halasi Szabadidő Központ Np Kft., Szabó Ervin utca 2/A 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezzel a napirendi pontjaik végére értek.  

 

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Egyetlen interpellációja van. Többen keresték meg a város több pontjáról állattartás ügyében. 

Vannak olyan területek, ahol szerintük sertéseket tartanak, amiket nem lehetne. Vannak olyan 

területek, ahol lovat tartanak, de szerintük nem lehetne azon a területen tartani. Ezért tettek fel 

pár kérdést, hogy ezek az anomáliák tisztázásra kerüljenek. Milyen jogszabályok, rendeletek 

szabályozzák az állattartást? Meg vannak-e határozva azok a területek, ahol kisállatot lehet 

tartani? Meg van-e határozva az, ahol lovat, tehenet, sertés lehet tartani? Ha valaki olyan 

zónában tart például ilyen állatokat, ahol nem lehet, akkor milyen szankciókkal lépnek fel? Ha 

valaki már felépített egy olyan építményt, amelyben a jogszabálynak ellentétesen tartja ezeket 

az állatokat, akkor milyen lehetősége van az önkormányzatnak, hogy valamilyen szankciót 

határozzon meg ebben az ügyben? Ezekre a kérdésekre szeretne választ kapni.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Elég összetett kérdés, de fognak rá válaszolni a következő alkalommal. Így a mostani a 

képviselő-testületi ülésük végére értek. Köszöni mindenkinek a mai munkáját, az ülést ezzel 

bezárja. Mindenkinek további szép napot kíván.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Hevesiné Vincze Éva :)    (:Tapodi Attila :) 

 

 


