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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.  

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12.  

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

(12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

2. Tapodi Attila 1  SHT 

3. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (3 fő 20 %) 

 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 
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Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Juhász Gábor       közművelődési referens 

Stírné Prikidánovics Tímea     KIGSZ vezető 

Dr. Vaslóczki Ferenc      kapitányságvezető 

 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Gyöngyi László és Hunyadi Péter képviselőket. 

 

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

Semmelweis nap alkalmával fognak ezek a díjak átadásra kerülni. 

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Nem csak jól ismerik mindannyian a mondást, mely szerint „Minden kezdet nehéz”, de 

bizonyos helyzetekben meg is tapasztalják ezt. 

A kormány intézkedései, családvédelmi akcióterve, többféle támogatással segíti a magyar 

embereket egy-egy nehéz kezdet indulásakor, legyen szó otthonteremtésről, 

gyermekvállalásról, iskolakezdésről. A kormányzat célja az, hogy a támogatások a lehető 

legszélesebb kör számára elérhetőek legyenek. Remélik, hogy a kiskunhalasi családok, 

fiatalok is egyre nagyobb számban élnek ezekkel az új lehetőségekkel. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata is próbálja ezeket az élethelyzeteket támogatni a maga eszközeivel és 

intézkedéseivel. Folytatva a város családtámogatási politikáját, a képviselő-testület az elmúlt 

testületi ülésen két támogatási formáról is döntött: az egyik az életkezdési, a másik az 

iskolakezdési támogatásról. 

Az életkezdési támogatás a 2019. január 1-jén, vagy az azt követően született, kiskunhalasi 

lakcímmel rendelkező újszülötteket illeti meg. Az életkezdési támogatás egyszeri, vissza nem 

térítendő, természetbeni támogatás. 

Az iskolakezdési támogatás keretében minden, kiskunhalasi általános iskolába beiratkozott, 

szeptembertől első osztályos kisdiák egy tanszer csomagot fog kapni. A szülők már a 

beiratkozáskor tájékoztatót kaptak a csomag tartalmáról, így már is tudják is, melyek azok a 

tanszerek, amelyeket nem nekik kell megvásárolniuk a beiskolázáshoz. 
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Polgármester úr az elmúlt hetekben személyesen felkereste a Védőnői Szolgálatot, valamint a 

város általános iskoláit, ahol tájékoztatta a szakembereket ezekről a támogatási formákról. A 

védőnők és a pedagógusok is nagy örömmel fogadták ezeket a lehetőségeket. Tőlük jobban 

csak a szülők örülnek, akik a közelmúltban lezajlott iskolai beiratkozások alkalmával hangot 

is adtak elismerésüknek és hálájuknak. 

Bár 2018 volt a családok éve, de azt gondolja, hogy az említett intézkedéseket figyelembe véve 

2019 is méltán lehet az és reméli, ezek után is csak olyan évek jönnek, amelyek egyre 

„családabbak”, amelyekben számos, hasonló kezdeményezésről tudnak beszámolni. 

Minden kiskunhalasi nevében köszöni, hogy ez a városvezetés szívén viseli a családok 

gondját, odafigyel, észreveszi a nehézségeiket és megtalálja a módját a segítségnyújtásnak.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A halasiak évtizedes igénye a fürdő fejlesztése. Bár itt van az ország egyik legjobb minőségű 

gyógyvize, idáig kihasználatlan maradt a lehetőség. Halasnál kisebb és gyengébb adottságú 

települések élni tudtak a 2000-es évek fürdőfejlesztési konjunktúrájával, náluk ez elmaradt. Az 

ezredforduló időszakában három fejlesztési időszak is volt az unióban, amikor jelentős 

mértékű európai uniós támogatási forrás állt rendelkezésre a magyar gyógyhelyek 

fejlesztésére. A város korábbi, balliberális polgármesterei vagy nem ismerték fel a halasi 

strand adottságai által kínált lehetőségeket, vagy ha fel is ismerték, nem vették a fáradtságot 

kibogozni a rendezetlen tulajdonviszonyok okozta kaotikus helyzetet.  

Az előzmények 1992-re nyúlnak vissza, mikor felszámolásra került a jogelőd Dél-Bács-Kiskun 

Megyei Vízmű Rt. Az első súlyos hiba a felszámolás során következett be, mikor a strand 

egyes területrészei magánkézbe kerültek. Ez a vegyes tulajdoni szerkezet pedig rendkívüli 

mértékben megnehezítette a fejlesztés lehetőségét. Az uniós forrásokról így Halas lemaradt és 

lehetőségként csak a Magyar Állam fejlesztési forrásai maradtak meg. Az állami 

támogatásnak azonban elengedhetetlen feltétele a rendezett tulajdoni viszony, ami alatt 

közösségi tulajdon létrejöttét kell érteni, vagyis állam-önkormányzat-vízközmű kft., s 

amelyben nincs magánkézben lévő rész. A fordulat 2014-ben következett be, amikor Fülöp 

Róbert személyében olyan polgármester vette át a város irányítását, akiben megvolt az 

elszántság, hogy rendbe teszi a strand helyzetét, s hosszú hónapok tárgyalásait követően a 

múlt héten bemutatta azokat a földhivatali bejegyzéseket, amelyek azt igazolják, hogy az 

önkormányzat 165 millió Ft-ért megvásárolta és ily módon tulajdonába kerültek az eddigi 

magánkézben lévő területek. Ez mérföldkőnek számít, hiszen így elhárult a legnagyobb 

akadály a fejlesztések elől. Az elmúlt évek megfontolt gazdálkodása lehetővé tette, hogy 

hitelfelvétel nélkül sikerült a vétel. Első lépésként 335 millió Ft-os kormányzati támogatást 

kap Kiskunhalas a fürdő fejlesztésére. Ebből az összegből egyrészt még ebben az évben fúrnak 

egy új termálkutat, amely üzembiztossá teszi a strand vízutánpótlását. Másrészt látvány- és 

kiviteli tervek készülnek, melyek meghatározzák az új halasi fürdő arculatát. Ezek várhatóan 

idén augusztusra elkészülnek és ezt követően a kormány elé kerül a halasi fejlesztés ütemterve 

és 3-5 év alatt megújulhat a fürdő.  

 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1749   Száma: 19.04.25/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 13:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 
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Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1749   Száma: 2019.04.25/0/0/A/KT 

 

68/2019. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 25-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND: 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2018-ban végzett 

tevékenységéről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

5.  Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak 

kiegészítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 77/2018. 

(II.22.) Kth. határozat kiegészítése  

 

Komlósné dr. 

Fekete Anikó 

jegyző 

 

7.  Bírósági ülnökök megválasztása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére biztosított 

helyiség hasznosításának megszüntetése  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

9.  Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet részére helyiség 

biztosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

10.  Tanyagondnoki Szolgálat alapítása  Fülöp Róbert 

polgármester 
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11.  Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019-2024. évre vonatkozó 

Esélyegyenlőségi terve 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2019-2024. évre  

vonatkozó Esélyegyenlőségi terve 

Komlósné dr. 

Fekete Anikó 

jegyző 

 

13.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

beszámolójának elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

15.  Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői 

(magasabb vezetői) pályázata véleményezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A 7211 hrsz alatti ingatlan értékesítése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett 

Bűnmegelőzési projekt megvalósítására 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Ivóvíz-hálózat bővítéshez támogatási szerződés Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Országos Görpark Program című pályázat benyújtása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  A „Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási 

együttműködése, partnersége” megnevezésű projekt keretében aláírt 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Kiskunhalason 49,9 MW kapacitású naperőmű tervezett területének 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

23.  Tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyása a Kiskunhalasi Úszó és 

Gyógyúszó Egyesület részére 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

24.  Az NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya 

beszámolója – Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, 

karbantartása 2018. évben 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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26.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: 2019.április 25. 

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 Rendőrkapitányság 2018.évi munkájáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt a napirendet szeretné úgy tárgyalni, ahogy tették ezt az elmúlt testületi üléseken is. Az 

SZMSZ-től (lásd: szervezeti és működési szabályzat) eltérve, jelen esetben Kapitány úrnak 

adnák meg a lehetőséget, hogy méretlenül tájékoztassa őket a kapitányság elmúlt évéről. 

Köszönti körükben dr. Vaslóczki Ferenc kapitány urat.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Úgy beszélték Polgármester úrral, hogy egy képes és a korábbiakhoz képest tartalmasabb 

beszámolót adna a kapitányság elmúlt évi tevékenységéről. Az előadását az alábbi tematika 

szerint építette fel: Adna egy fókuszt, egy aktuális helyzetképet a bűnüldözési helyzetről, a 

közterületek rendjéről és a közlekedésé biztonságáról, végül pedig egy összefoglalás. 

A kapitányság elmúlt évében alapvetően a slideon látható három üzenet mentén végezték a 

tevékenységüket. Szerették volna azt kommunikálni és megvalósítani is, hogy a településen, 

illetve a kapitányság területén a közbiztonság kiegyensúlyozott. A tevékenységük proaktív, ami 

azt jelenti, hogy a közösség életében belehelyezkedve, információt gyűjtve, eseményekre már 

felkészülve reagáljanak proaktív módon. Szolgáltassanak, ami azt jelenti, hogy a 

közösségekkel együttműködve az igényeket kielégítve végezzék a munkájukat.  

Feltett céljuk volt, hogy mindenki hazaérjen, azaz a kapitányság és város területének minden 

lakója és közlekedője számára egy nagyobb fokú közlekedésbiztonságot mutassanak és 
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biztosítanak.  

A kapitányság egészének fókuszában alapvetően az alábbiak állnak: A félelmet keltő 

bűncselekményekkel szembeni fellépés. Nem jelöltek meg egyetlen kategóriát sem. Azt 

gondolják, hogy minden olyan cselekményi forma, ami a lakosságot felzaklatja, alkalmas a 

félelemkeltésre. Az ezekkel szembeni fellépést alapvető céljuknak tartják. Ilyen kiemelt 

fókuszban tartják a lakásbetöréseket. Azt gondolják, hogy talán ez az bűncselekményi forma, 

ami a lakosságot leginkább felzaklatja. Hiszen jelen esetben valakinek az intim szférájába 

hatolnak be, amely azon túl, hogy vagyoni sérelmet okoz, mindenképpen pszichés sérüléseket 

is hagy maga után. Szerették volna, ha egy elérhető, reagáló és segítőkész rendőrséggel 

találkozik a kiskunhalasi lakosság.  

Fontosnak érzik, hogy a közlekedésbiztonság helyzetén javítsanak. Alapvetően az ittasság, a 

kerékpárosok, gyalogosok fokozottabb figyelemmel kísérése, a biztonsági öv viselési 

arányának emelése és a láthatóság voltak azok a hívószavaik, amelyek a munkájukat 

meghatározták az elmúlt esztendőben.  

Mint már utalt rá, nagyon fontosnak tartják és érzik, hogy a közösségeikkel 

együttműködjenek. Ezért már harmadik éve alkalmaznak egy módszert, a World Café 

módszert. Ennek egy sajátos formája a Police Café módszer, amely remek alkalom és eszköz 

arra, hogy a közösségekkel párbeszédet folytassanak, „párbeszéljünk”, s bevonjanak 

mindenkit, aki az általuk is felügyelt témák és területek kapcsán információfókuszban van. 

Emellett rengeteg jogszabálymódosulás történt az elmúlt esztendőben. Talán a leginkább 

fontos az ő munkájuk szempontjából, a büntetőeljárási törvény változása, mely alapvetően 

meghatározza tevékenységüket. Az elmúlt esztendőben ez kifejezetten komoly kihívást jelentett 

a kapitányság bűnügyi feldolgozást végző állománycsoportja részére. Az Országos Rendőr-

főkapitányság az ősszel megrendelt egy kérdőíves megkérdezést a rendőrség munkájának 

értékelése kapcsán. Ez a felmérés, ahogy a számok is mutatják, azt mutatja, hogy a lakosság 

elégedett a rendőrség tevékenységével és biztonságban is érzik magát. Nagyon bízik abban, 

hogy kiskunhalasi lakosság is így vélekedik erről.  

Ha a bűnügyi aktualitásokat kellene összefoglalnia, azt mondhatná, hogy Kiskunhalas 

városban az összes bűncselekménynek megközelítően az 50 %-a jellemzően vagyon elleni 

bűncselekmény. Ezek körében is meghatározóak a lopások, melyeket jellemzően kis értékre 

követnek el. Rendkívül sok ebben a körben a sorozatjellegű elkövetés. A lakásbetörések 

alapvetően nem mondja, hogy jellemzőek, hiszen a több száz bűncselekményből mindössze 

harminc alatti ilyen bűncselekmény valósult meg. Viszont azt jól érzékelik és látják, hogy 

egyre gyakoribbak a lakatlan épületekkel szembeni támadások, amelyek felderítési 

szempontból sok esetben nehézségeket indukálnak. Nagyon gyakran találkoznak zaklatással, s 

tartás elmulasztásával, amelyek a családon belüli bántalmazások és családon belüli rossz 

működések indikátorai. Ezek kifejezetten sok munkát adnak a munkatársainak.  

A diára felírta és az elmúlt év szempontjából ez igaz is, hogy visszaesett az online térben 

elkövetett bűncselekmények száma. Azonban sajnos az első negyedév számai nem ezt 

mutatják. Ismét emelkednek az online visszaélések és a telefonos csalások. Az elmúlt év 

szempontjából mindenképp igaz az itt írt megállapítás.  

Az is igaz, hogy a hatékonyságuk növelése szempontjából kulcsfontosságú volt Kiskunhalas 

városában kiépült kamerarendszer, amely rendkívül nagy hatékonyságot kölcsönöz. 

Rendkívüli módon növeli meg az időszerűségünket. Számtalan olyan bűncselekmény kapcsán, 

sok esetben rablások kapcsán volt kulcsfontosságú a kamerarendszer által adott információk 

köre, amelyek nélkül nem, vagy időben később lettek volna képesek az elkövetőket elfogni és a 

bűncselekmény elkövetését bizonyítani.  

A kábítószer kapcsán változásokról nem tud számot adni. A lakosság körében továbbra is 

kifejezetten markáns igény jelentkezik az ilyen típusú szerek iránt. Rendkívül széles az a 
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spektrum, amelyen ezek a szerek mozognak. Néhány esetben találkoztak klasszikus 

kábítószerrel, jelesül kokainnal, de ez elhanyagolhatóan kevés. A szerek nagy többsége 

pszichoaktív anyag. Ahogy látják is, rendkívül csekély mennyiségekkel találkoznak. Esetenként 

nem érik el az egy grammot a fogyasztóknál megtalált kábító hatású anyagok mennyiségei, 

amelyek egy pakkba vannak csomagolva. E téren, csakúgy, mint korábban, alapvetően a 

terjesztők elfogására, felderítésére fókuszálnak. Azt gondolják, hogy ez az elsőrendű 

kötelességük, a kínálat csökkentése. A kábítószerhelyzet kapcsán azért hozott 

kapitányságszintű eljárási adatokat, mert az gondolják, hogy nem lehet szigetszerűen 

szemlélni a kábítószer-terjesztés és kábítószer fogyasztás kérdéskörét. A kapitányság területén 

az elmúlt esetben összesen kilenc esetben indult eljárás kábítószer-terjesztői magatartás 

elkövetése miatt. Ebből egy esetben sikerült kifejezetten nagy mennyiségű szert találniuk, 

amely több, mint másfél kilogramm anyagot jelent. Ebben vegyesen volt pszichoaktív anyag, 

illetve ecstasy tabletta. A kábítószer birtoklás miatt indult eljárások száma expanzív, 

robbanásszerű emelkedést mutat. Nagyon sok esetben találnak kábítószert. Kábítószert mond, 

de ez jellemzően pszichoaktív anyagot jelent. Egyben mindez egy átfogó kategória. Száz 

esetben kezdeményeztek eljárást fogyasztókkal szemben. A fogyasztókkal szemben a törvény 

privilegizál, velük szemben alapvetően az elterelés a főcél, azaz az, hogy távol tartsák őket a 

fogyasztástól. Nem is tartják céljuknak, hogy őket alapvetően büntessék. További nyolc 

esetben indult eljárás új pszichoaktív anyaggal történő visszaélés miatt. Ez jellemzően kínálói, 

átadói, vagy forgalomba hozói magatartás. Ennél a slidenál maradva mindenképpen szeretne 

szót ejteni a KEF (lásd: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) működéséről, amit ők nagyon 

hasznosnak tartanak és köszönik, hogy működik ilyen a városban. Ahhoz, hogy reális 

helyzetképet kaphassanak az aktuális kábítószerhelyzetről, mindenképpen szükség van arra, 

hogy az ezzel a témával foglalkozó egészségügyi, mentális szakembereket meghallgassák, s 

tőlük naprakész információkat szerezhessenek. Még egy gondolat: Az elmúlt év végén 

tartottak egy Police Café módszerrel megvalósult rendezvény, ahol a kábítószer jelenség 

gyökereit és megoldási lehetőségeit boncolgatták. Ebből kinőve, az idei esztendőben terveznek 

egy kiskunhalasi fiatalkorúak és gyermekkorúak körében hasonlóan Police Café módszerrel 

végzett feltáró fórumokat, ahol arra törekszenek, hogy gyermekeik és fiatalkorú gyermekek 

körében jelentkező fenyegetéseket próbálják meg feltérképezni.  

Ha az általános ügyfeldolgozás tevékenységre térnek át, azt kell mondania, hogy a 

kapitányságon az elmúlt esztendőben 826 esetben került sor vádemelésre. Hogy a 

„számosságot” tekintetve érzékeltesse ennek a volumenét, azt jelenti, hogy Kecskemétet 

követően Kiskunhalason került sor legnagyobb számú vádemelésre a megye 

rendőrkapitányságai közül. Ezzel összefüggésben az is egy fontos és szép eredmény, hogy az 

ügyek nyomozásának átlagos tartama 84 nap, ami a legjobb ilyen eredmény a megyében, 

ideértve a megyeszékhelyet is.  

Kiskunhalas városának bűnügyi fertőzöttsége az elmúlt esztendőben a 2017-es évhez képest 

30 %-kal csökkent. Ami azt jelenti, hogy a korábbi 3089 bűncselekményhez képest 2391 

bűncselekmény valósult meg 100.000 lakosra vetítve a városban. A rendőri eljárásban 

regisztrált és ismertté vált bűncselekmények számát tekintve elmondhatja, hogy itt is egy 30 

%-os csökkentést tapasztalnak. A korábbi 844 bűncselekmény helyett 649 történt. Ez egy 

markáns csökkenés, azt látják. Az eredményességük is kis mértékben emelkedett, ami 70 %-os, 

ami szintén egy tisztes eredmény álláspontjuk szerint. 

A rendőri szakmán belül kiemelten kezelnek 14 bűncselekményi kategóriát, amelyek a 

leginkább súlyos bűncselekményeket tartalmazzák. E kiemelten kezelt bűncselekményi kör 

„számossága” is jelentékenyen csökkent 20 %-kal. Az eredményességük kis mértékben, de 

emelkedett.  

A közterületek rendje kapcsán elmondhatják, hogy az itt megvalósult bűncselekmények száma 
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is csökkent, ha nem is olyan volumennel, mint az előző kategóriáknál. Az eredményességük 

szintén kis mértékben emelkedett. Ebből a szempontból kifejezetten hasznos és fontos a 

térfigyelő kamerarendszer, ami nemcsak ebben a kategóriában, de a szabálysértési 

kategóriában is nagyon sokat segít nekik a felderítő tevékenységükben.  

A rablások számát tekintve stagnálás tapasztalható. Négy rablás történt az elmúlt esztendőben 

Kiskunhalason. A kapitányság egészét tekintve azonban emelkedést látnak. Nagyon örülnek 

annak, hogy nincs olyan rabló szabadlábon, akivel adós maradtak volna a lakosságnak, 

mindenkit sikerült elfogni a felderítő tevékenységük kapcsán.  

A közterületek rendjéhez kapcsolódóan a garázdaságról szót ejtve kismértékű csökkenés van. 

A felderítés eredményessége továbbra is kimagasló, 93 %-os.  

A lopások számában érhető tetten egy nagyon nagymértékű csökkenés. A korábbi 406 helyett 

316 valósult meg, 22 %-os csökkenést látnak. Eredményességük is egy kicsit emelkedett. Az 

elkövetési tárgyakat tekintve nem tud jellemző elkövetési tárgyat, vagy tárgykört megnevezni, 

tulajdonképpen ebben bármi lehet. Jellemzően ezek kisértékű vagyonelemek egyébként. 

Mindenképpen jellemző, hogy nem egyszeres elkövetőkkel van dolguk, s nem egyszeri 

elkövetésekkel találkoznak. Jelenleg is folyik a feldolgozása a kapitányságon egy olyan 

bűncselekménynek, amelyben 25 elkövetés került egyesítésre. Jellemzően azt tapasztalják, ha 

egy elkövető, vagy elkövetőpáros elkezd elkövetni bűncselekményeket, azok sok ilyet követnek 

el. Nyilván nekik valamennyi időre van szükségük, mire feldolgozzák az elkövetőket, de 

jellemzően sikerrel járnak.  

A lakásbetörések számát vizsgálva szintén markáns csökkenés látható a jelenlegi 29 esetben 

2017.évben 45 ilyen bűncselekmény valósult meg. Az eredményességük csökkent. Ennek 

hátterében az a jelenség áll, amelyre már utalt nekik, hogy az elkövetők fókuszában 

megjelentek a lakatlan ingatlanok. Sajnos gyakran tapasztalják azt, hogy a tulajdonosok 

hosszú idő elteltével jelentik be a bűncselekmény elkövetését és esetenként hetek, hónapok 

telnek el, mire ők a helyszínen megjelennek, így gyakran nehéz a felderítőmunka. 

A közterületek rendjére áttérve azt gondolja, hogy az elmúlt években végbement intézkedési 

kultúraváltással összefüggésben elérték azt, hogy egy tisztességesen, kulturáltan 

kommunikáló, segítőkész, elérhető és reagáló rendőrség van Kiskunhalason, amely hajlandó 

és képes együttműködni a társszerveivel. Rugalmasan reagál a lakosság és a város igényeire, 

s biztosítja az itt élők nyugodt pihenését is. A szolgálatteljesítés volumenében egy kismértékű 

csökkenés tapasztalható, ahogy ők is látják. Ennek hátterében alapvetően az áll, hogy a 

kapitányság megyei összehasonlításban is a legtöbb elővezetést hajtja végre. Ez olyan 

személyek előállítását és BV (lásd: büntetés-végrehajtási) intézetbe történő szállítását jelenti, 

akik valamely korábbi bírságot nem fizették meg. Nagyon sok ilyen ügy van a kapitányság 

területén folyamatban, tekintettel arra, hogy nagyon sok rendőri szerv működik a kapitányság 

területén. Emiatt nekik ezeket a személyeket elfogni, szállítani, őrizni nekik kötelességük. 

Emiatt jelentkezik egy kismértékű csökkenés a közterületi szolgálatellátás volumenében.  

A közterületek rendje szempontjából a szankcionálást és annak volumenét nem érzi, s nem 

tartja a rendőri munka céljának és fokmérőjének. Azt gondolja, hogy ez a rendőri munkának 

egy velejárója. Ezért ő összegekkel nem készült, viszont a szankcionálás volumenét ők is 

láthatják a slideon. 5925 fővel szemben került sor rendőri ellenőri ellenőrzésre. A 

kapitányság teljes területén 5268 fővel szemben szabtak ki valamilyen bírságot, ehhez képest 

ebből kiskunhalasi 2758 fő volt, az eljárások nagyjából fele.  

Az elfogások száma is nagyjából fele a halasi a terület egészéhez viszonyítva. Itt jól látják, 

hogy az elővezetések száma egészen komoly szám, 1648 főt jelent. Ennyi elrendelt 

elővezetéssel találkozott a kapitányság személyi állománya. Ebből közel 800 főt voltak 

képesek elővezetni, ami az eredményesség szempontjából kiemelkedőnek tekinthető. Azt 

gondolják, az aki, valamilyen kihágást a múltban elkövetett és emiatt a vele szemben alkotott 
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szankciónak nem tett eleget, kutya kötelességük, hogy ezt végrehajtsák és érvényesítsék az 

állami büntetőigényt.  

Gyakran találkoztak azzal a váddal, hogy a rendőrség nem veszi komolyan a bagatell 

bűncselekmények, ha úgy tetszik, a szabálysértések felderítését és nyomozását. Jól látszik a 

slideon is, hogy az elmúlt esztendőben a korábbi 176 helyett 219 esetben indítottak eljárást 

valamilyen tulajdon elleni szabálysértések miatt, ezek jellemzően lopások egyébként. Az 

eredményességük ebben a szegmensben 54 %-os, amiről azt gondolja, hogy egy tisztes 

eredmény. Megyei kitekintésben első helyen vannak ezzel az eredménnyel a megyében. 

Jellemző elkövetési tárgyak a bolti lopásoknál: ékszerek, tisztálkodószerek és élelmiszerek. 

Míg az általános lopásoknál kerékpárok a leggyakrabban eltulajdonított dolgok és javak. 

Tüzelőfa, tulajdonképpen bármi, amit el lehet vinni kézzel, kisértékű, ebbe a körbe eshet, de 

ezek a legjellemzőbb kategóriák.  

Hatósági tevékenységüket tekintve szabálysértési eljárásban elbírált szabályszegéseket jelent, 

ebből 1298 indult az elmúlt esztendőben. Ennek nagyjából 90 %-a valósult meg kiskunhalasi 

lakossal szemben. Az eljárások átlagos tartama 40 nap, ami álláspontjuk szerint egy korrekt 

eredmény, s a hátralékuk pedig nem éri el az 5 %-ot, amit azt jelenti, hogy szinte az összes 

ügyüket sikerült az elmúlt esztendőben feldolgozni.  

Közlekedésbiztonság. Az itt látható számadatok kapitányságszintű adatok, ugyanis a 

közigazgatási bírság eljárási számokat nem statisztikázzák települési szinten. Ezért ezzel nem 

tudott készülni. Ami viszont tény, s ez évek óta így igaz, alapvetően az ittasság ellenőrzésre, 

sebességmenedzsmentre, s a biztonsági öv viselési arány növelésére fókuszálnak a 

közlekedésbiztonsági tevékenységük kapcsán. Ebből amit ő kiemelne, hogy 2551 eljárásban, 

amit a kapitányság területén realizáltak a sebességtúllépőkkel szemben, 360 fő volt külföldi. 

Ami szintén egy fontos dolog, hogy ne csak a magyar közlekedőket háborgassák, ha így 

tetszik, s mivel ez Kiskunhalason egyébként is fontos, a határ irányába és az abból az irányból 

közlekedő külföldiekkel szemben is legyenek képesek hatékonyan fellépni. Ennek köszönhetően 

voltak képesek azt elérni, hogy az 53-oson alapvetően ma már élhető, viszonylagosan élhető a 

közlekedési viszony, legalábbis a külföldi közlekedők körében mindenképpen.  

Baleseti számaik: Kizárólag Kiskunhalas városára érvényes számadatok. Halálos kimenetelű 

balesetekből az elmúlt évben egy sem történt. Súlyos kimenetelű balesetek szempontjából 

markáns csökkenéssel találkoztak. A könnyű kimenetelű balesetek szempontjából egy erős 

emelkedést látnak. Ennek összeredőjeként egy 20 %-os emelkedést tapasztalnak. Amiről azt 

gondolja, ha a kimenetelt is vizsgálják, egy korrekt eredmény. Jobban örülne annak, ha 

összességében is kevesebb baleset történt volna, mint az elmúlt esztendőben, de az is tény, 

hogy évről-évre növekedik a forgalomban lévő gépkocsik száma. Azt gondolja, hogy a 

nagyobb forgalomsűrűség mindenképp indukál egyfajta baleseti szám emelkedést is, ha nem 

kapcsolódik hozzá szabálykövetés. Amiről viszont azt gondolja, hogy siker, az ittasan okozott 

közlekedési balesetek száma közel 40 %-kal csökkent az elmúlt esztendőben. Ebben rengeteg 

munkája van a kapitányságnak, rengeteg megelőző munka, rengeteg rendőri ellenőrzés. 

Reméli, hogy ez így is marad és jövő ilyenkor is erről tud majd nekik számot adni. Azért az 

ittasság kapcsán mindenképpen el kell mondani nekik, hogy az elmúlt évben a kapitányság 

egész területén 14 ittas okozóval találkoztak, akik ittasan okoztak legalább súlyos sérüléssel 

járó közlekedési baleseteket és ebből 9 volt kerékpáros. Azt gondolják, fontos az, hogy ne csak 

a gépkocsivezetőkkel, hanem a kerékpárosokkal szemben is eljárjanak. Azt gondolja, hogy 

nincs helye a továbbiakban a kerékpárosok privilegizálásának.  

Megelőzőmunka. Ehhez a munkához mindenképpen hozzákapcsolódik, hogy az iskolarendőr 

projekt, program az, amely egy szervezetszerű keretet ad a megelőzőmunkának, amely keretei 

között lehetőségük van kapcsolatban lépni az iskolákkal, intézményekkel, a gyerekekkel és a 

szülőkkel. Ezt kihasználják és rendre alkalmazzák. Ezen túlmenően minden olyan oktatási 
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intézményből érkező igénynek eleget tesznek, amely valamilyen rendőri bemutatót, képzést, 

oktatást, figyelemfelhívást tűz célul. Ezeket támogatják, s amennyiben lehetőség nyílik, adja, s 

ígérete, hogy ez a jövőben is így fog maradni.  

Közlekedésbiztonsági szempontból egy kis öndicséret, ha lehet. A megyei rendőr-

főkapitányság minden évben díjazza a közlekedésbiztonsági szempontból legtöbbet elérő helyi 

szervet és az elmúlt évben a kapitányságuk nyerte ezt a díjat. Nagy büszkeséggel töltötte el ez 

őket.  

Szeretné megköszönni ezen a fórumon is a város támogatását több aspektusból is. Egyrészt a 

térfigyelő kamerarendszer, mint erre utalt már több alkalommal is, kifejezetten sokat 

jelentette, jelent minden nap, a mai nap is a bűnügyi hatékonyságuk szempontjából. Köszönet 

érte. Ide kapcsolódik a rendszámfelismerő rendszer, ami szintén nagy hatékonyságot 

kölcsönöz a rendőri munkának. Egy számot mondana, munkatársai egy 12 órás szolgálatban 

egy eszköz segítségével 1200 darab járművet ellenőriztek. Azt gondolja, hogy óriási segítség. 

Ebből több, mint 10 jármű volt az, amely valamilyen módon rendőri intézkedést indukált. Azt 

gondolja, hogy ilyen fokú szűrőtevékenységet rendőri munkával nem volnának képesek elérni.  

Végezetül pedig a kapitányság egésze nevében köszöni a parkolófejlesztés kapcsán tett 

erőfeszítéseket. Úgy gondolja, hogy egy valóban európai szintű környezettel találkozik, aki ma 

a kapitányság környékére jön, s ez nem volt mindig így. Köszönik a támogatást.  

Nyilván az eredményeik nem jöhettek volna létre a támogatóik nélkül. Nem is szeretne ezen a 

fórumon senkit sem nevesíteni. Talán a polgárőrség, mint a rendőrség alapvető partnere, aki 

sokat dolgozik és sokat tesz, vállvetve küzd velük, s a közterület-felügyelet, amely 

mindenképpen kiemelést érdemel. A többi szervet nem sorolná fel. Azt gondolja, hogy minden 

társszervükkel jó együttműködésben dolgoznak, s köszöni valamennyiük támogatását. 

Célkitűzéseket tekintve elmondhatja, hogy alapvetően elsőleges céljuk az állományuk 

megtartása, megőrzése, hiszen ők is magyar valóságban élve azzal szembesülnek, találkoznak, 

hogy a piac és gazdasági szektor egy valós elszívóerőt és valós elszívást jelent a rendőrség 

kvalifikált és felkészült rendőri állománya szempontjából. Kulcsfontosságú, hogy megőrizzék 

az állományukat. Az idei esztendőben kihívás, hogy a választásokat, a helyi választásokat és 

az Európai Parlamenti választásokat is jól biztosítsák és garantálják, hogy minden magyar 

állampolgár és választópolgár nyugalomban és biztonságban tehessen eleget állampolgári 

kötelezettségének. Szeretnék megőrizni az eredményességüket felderítési szempontból. Azt 

gondolják, hogy ezek remek eredmények, s ha lehetőségük van rá, szeretnének még ezen 

javítani is.  

A migráció ismét erősödik és ez a megyei határszakaszon is így van, sőt itt van igazán így. Azt 

gondolják, hogy a mélységi ellenőrző rendszer és háló működtetése ugyanúgy, mint eddig, 

alapvető feladatrendszerük. Ahogyan utalt már rá többször is, a közlekedésbiztonság javítása 

egy komoly kihívás és ezen belül is az ittasság arányának további javítása egy elsődleges 

célkitűzése a kapitányság személyi állományának.  

Nagyon köszöni a megtisztelő figyelmüket, ennyivel szerette volna összefoglalni az elmúlt évi 

munkájukat. Köszöni a támogatásukat és ha kérdés van, akkor szívesen válaszol.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönik Kapitány úrnak a beszámolót. Innentől visszatérnének az SZMSZ adta keretekhez és 

mennének úgy végig az előterjesztésen, ahogy azt szokták is.  

 

-----Kérdések----- 
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Kuris István László képviselő: 

 

Kapitányságvezető úrhoz lenne ebben a körben egy kérése és egy kérdése. A rendőrség 

környékén társasházban, családi házban élők nagyon megköszönik, hogy hamarosan 

valamennyi munkatárs valóban fogja használni az új parkolókat. Azt szeretné kérni, hogy 

tolmácsolja ezt a kérést és megelőlegezett köszönetet a munkatársak felé.  

Az önkormányzat, a lakosság, intézmények, szervezetek részéről tudnak-e bármi segítséget 

nyújtani abban, s ha igen, akkor mit, hogy a kábítószer és a kábító hatású szerek az utcákról 

valóban eltűnjenek? Illetve ismert az utcán történő árusítás is a lakosság részéről. Van-e még 

bármi, amivel ők tudnak segíteni a rendőrség részére?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egyetlen kérdéssel még kiegészítené, s utána adja meg a szót válaszadásra. Az 53-as főúton a 

temető melletti szakaszon a VÉDA rendszer azt gondolja, megfogja a gyorshajtókat. Sőt 

időnként már indokolatlanul lassítja is a forgalmat, mert többen annyira meg vannak tőle 

ijedve, hogy még a megengedett sebességet sem alkalmazzák. Nem igaz ez az 53-as főútnak 

Vári Szabó István Szakképző és Szakiskola környékén, ott már ismét bátrabbak a sofőrök. 

Kapott ezzel kapcsolatban jelzést, hogy lehet-e arra a jövőben számítani, hogy fix 

mérőberendezések telepítésével hasonló eredményeket érjenek el, mint ezen a szakaszon. Ha 

nincs ez egyébként tervben, akkor hasonló a kérdésnek a vége, hogy tudnak-e ez ügyben tenni 

bármit? Akár anyagi támogatást biztosítani. Mondja itt a jövőre, hogy hasonló megoldásokat 

alkalmazzanak. Úgy látja, hogy ezek egyébként eredményesek.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Sorba venné a kérdéseket. Az első a parkolási gondokkal, problémákkal foglalkozik. Ők is 

tapasztalták, hogy a munkatársaik egy része nem minden esetben veszi igénybe a kialakított 

parkolókat. A helyzet az, hogy kapitánysági objektumban viszonylag sok rendőri szerv került 

elhelyezésre. A halasi kapitányság állományáról bizton mondhatja, ők már tudják, hogy van 

új parkoló. Nyilván törekszenek arra, hogy valamennyi szervezeti elem személyi állománya is 

igénybe vegye a parkolókat. Ezen dolgoznak, s reméli, hogy hamarosan megoldásra fog 

kerülni.  

Kábítószerhelyzet. Azt gondolja, ha vizsgálják az érem két oldalát, kereslet és kínálat. A civil 

kezdeményezésnek, összefogásnak alapvetően a kereslet szempontjából lehet realitása. 

Valahol a keresletcsökkentés oldaláról kellene ezt megközelíteni, s megvizsgálni azokat a 

célcsoportokat, ahol lehetne beavatkozni és lehet beavatkozni felvilágosító tevékenységgel. 

Alapvetően azt gondolja, hogy fogyasztók szankcionálása, bírságolása, elmarasztalása 

hiábavaló és nem is fog célt érni. Valamilyen közös gondolkodásnak látja lehetőségét a 

keresletcsökkentés szempontjából. Ezt így közelítené meg. Ami nyilván felvet kérdéseket, 

hogyan lehet megfogalmazni és megfogni egy célcsoportot, amit célirányosan be lehet 

vonzani, le lehet ültetni, s lehet a körében felvilágosító munkát végezni. Ez egy nagyon komoly 

kihívás. Azt kell mondania Képviselő úrnak, hogy ők maguk ezzel már korábban szembesültek 

és azt tapasztalják, hogy borzalmasan nehéz az aktív fogyasztókat egyáltalán elérni, leültetni, 

majd valamilyen hatást kiváltani. Ők az elmúlt évben végzett munkájuk következtében jutottak 

arra a döntésre, hogy mivel nem találták meg igazán a módját annak, hogyan tudnak 

fogyasztói csoportokkal felvenni a kapcsolatot, a saját módszerükkel a Police Café módszerrel 

törekszenek, fiatalkorúak és gyermekkorúak körében végezni egy analízist, hogy lássák, az ő 

világukban milyen fenyegetések jelentkeznek és ráerősíteni arra, maradjanak távol a szertől 
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szakemberek segítségével. Az ő munkájuk jelen iránya alapvetően azon a felismerésen 

alapszik, hogy nem voltak igazán képesek arra rendőrségként, a társszervekkel együttműködve 

sem látták azt, hogyan tudnak kábítószerfogyasztó célcsoportokat azonosítani, s velük 

kontaktálni. Sajnos ezt el kell mondania, ez a tény. Valóban minden olyan kezdeményezésre 

nyitott, amely ezt a fókuszt valamilyen módon náluk sikeresebben fogja meg. Ők ebbe az 

irányba mentek el ebben a kérdésben, hogy fiatalok és gyerekkorúak, ugyanis kaptak több 

olyan felkérést iskolákból, családsegítő szolgálattól, szülőktől, hogy már a tízéves kor 

környéki gyerekek is fogyasztanak kábító hatású anyagot esténként a szülőkkel. Ez volt nekik 

az a mérföldkő, amikor azt mondta, hogy elég volt abból a sikertelenségből, hogy törekszenek 

a fogyasztókat valamilyen módon behatárolni és velük valamilyen módon felvenni a 

kapcsolatot, de igazából közelebb nem kerültek, s menjenek el a gyerekek irányába, mert van 

egy iskola, ahol szervezettebb a keret, tudnak velük foglalkozni, s oda tudnak vinni 

szakembert, mentálhigiénés szakembert, egészségügyi szakembert, megelőző szakembert, s 

tudnak velük kommunikálni. Az ő munkájuk, hogy most itt tartanak és elindultak, ez van a 

hátterében. Ha felvetés és van kezdeményezés rá, szívesen nyújt segítő kezet és ül le bárkivel, 

aki ebben a témában kompetens és akar segíteni. Jelenleg nem tud ennél jobbat tenni, vagy 

nem lát ennél többet ebben a kérdésben.  

Sebességmérés. A rendelkezésre álló információk alapján az Országos Rendőr-főkapitányság 

nem tervez a jövőben telepített sebességmérő berendezéseket beszerezni. A jelenlegi VÉDA 

rendszert működtetése zajlik. Jelenlegi információ szerint nincs az országban olyan 

sebességmérő eszköz, amelyet önkormányzat, vagy rendőrségen kívüli bármely más szerv 

vásárolt volna és használna. E téren, ha a városnak van eltökéltsége, hogy támogassa a 

rendőrség tevékenységét, erről azt gondolja, lehet beszélni, hogy fokozzák a sebességmérő 

tevékenységet. A rendelkezésükre álló erőforrások nyilván végesek, ezeket igyekeznek úgy 

használni, hogy ezzel eleget tudjanak tenni Kiskunhalas, de a területükön lévő valamennyi 

településvezető és lakossági elvárásnak. Ha Kiskunhalas szempontjából merül fel 

többletigény, akkor lehet erről beszélni. Azt gondolja, hogy tudnak ebben segíteni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Köszönetét kell kifejeznie a lakosság nevében. Elsősorban a külterületen élők nevében a 

körzeti megbízottak szolgálata kapcsán, hiszen nagyban növeli az ő biztonságérzetüket. Meg 

kell köszönnie saját szemszögből az illegális hulladék ügye kapcsán tapasztalt hozzáállásukat 

és segítségüket, megelőzésben is akár a Police Café, akár a KEF kapcsán több szálon 

dolgoznak együtt és van munkakapcsolatuk intézmények terén is, voltak már ott csoporttal. A 

közterületek rendje kapcsán egy teljesen friss dolog, nem a tavalyi beszámolóhoz tartozik, de 

a buszállomáson kért ügyben is már másnap a rendészettel együtt a rendőrség komoly 

fellépését tapasztalták a diákok is. Saját tapasztalatú diákvisszajelzés is, hogy sajnos azért 

még itt lesz mit tenni, van mit tenni. Az eredményességhez külön gratulál, főleg így Szent 

György napja után. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Örül, hogy ilyen színvonalú beszámolót láthattak. Utoljára a kórház beszámolóját hallgatták 

meg ebben a teremben hasonló prezentáció keretében. Jó volt látni azt, hogy impozáns 

eredményekről számolt be Főigazgató úr. Ma pedig azt volt öröm látni, hogy a rendőrség 

ugyanilyen színvonalon számolt be nekik. Nemcsak a beszámoló minősége, hanem a tartalma 
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is abszolút meggyőző volt. Nagyon jó látni, hogy a bűncselekmények száma, a statisztikák jó 

irányt vettek és javulás látható. A rendőrség munkájának a gyümölcse véleménye szerint a 

statisztikákban visszatükröződik. Ehhez külön gratulál.  

Azt gondolja, azt mindenképp ki kell emelni, ezt szerinte tavaly is elmondta, s lehet nem túloz, 

ha azt mondja, hogy nemcsak tavaly, hanem előtte is több alkalommal, hogy még gyakran hall 

az ember az országban máshol a lakosság részéről kevésbé szimpatikus, vagy a rendőrség 

munkáját kritizáló észrevételeket, ez itt Kiskunhalason nincsen. Nagyon jó, látszott a 

prezentációban is, hogy van ilyen felmérés, de ő is ezt tapasztalja, hogy a Kiskunhalas 

környéki lakosság nem kritizálja, nem bírálja a rendőrség munkáját, hanem tényleg elégedett 

és látszik az, hogy a lakosságért dolgozik a rendőrség.  

Kicsit több időt próbált hagyni a hozzászólása második felére, ami a közlekedésbiztonsághoz 

kapcsolódik. Ez vesszőparipája évek óta, bár Polgármester úr kicsit utalt erre. Kevés ehhez 

két perc, hogy kifejtse hosszan, de azért pár gondolatot engedjen meg neki Kapitányságvezető 

úr. Azt gondolja, hogy jó is, hogy nem lesz fix telepített sebességmérő eszköz. Úgy gondolja, 

hogy ez egy teljes zsákutca. Egyrészt az emberek kiismerik, megjegyzik, tudják. Manapság 

már minden autóban elérhető a GPS, amiben szolgáltatásként alapból benne van és jelzi, 

hogy hol találhatóak ilyen sebességmérők. Gyakorlatilag ezek a feladatukat nem töltik be. 

Ahogy Polgármester úr mondta, ő is azt tapasztalja, mintha a büntetéssel szemben a lassú 

hajtásért jutalompontokat adnának. A lakosság nagy része a VÉDA kapu alatt 30-35 km/h-ig 

lelassít, míg más területeken semmibe veszik a sebességkorlátozást. Ha sebességmérés, azt 

még el kell mondania, amit ő olvasott, lehet, hogy Kapitány úr ezzel nem fog egyetérteni, egy 

autós online szaklap eredményeire hivatkozik, azt olvasta, hogy általában a sebességmérés 

fokozása, ami az elmúlt években lezajlott a magyar rendőrség munkájában, nem igazán hozza 

a baleseti statisztikákban a megfelelő eredményeket. Ő is azt tapasztalja elég sokat vezető 

autósként és kerékpárosként is, amit sportként űz, hogy az autósoknál nem is feltétlen 

önmagában a sebesség be nem tartása, hanem sokszor az agresszivitás, a másikkal szembeni 

untolerencia az, ami baleseteket okoz. Semmiféle türelem nincs a másikkal szemben, 

leszorítják, ledudálják a másikat és az agresszív, meggondolatlanul a kanyarban előzés. Nem 

önmagában a gyorshajtás ténye, hanem sokkal inkább a szabályok felelőtlen áthágása. Ezzel 

szemben milyen elképzelések vannak? Tudja, hogy ez kicsit kérdés és a hozzászólásoknál 

vannak. Ebben szeretne picit valamilyen előrelépést látni. Mindazonáltal, mivel az ideje is 

lejárt mégegyszer szeretne gratulálni és további sok sikert és jó munkát kíván a rendőrség 

teljes állományának.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Nagyon szépen köszöni az elismerést és tolmácsolja a kapitányság állományának. A kérdésre 

reagálva, a sebességmérés fokozása és számossága kapcsán annyit el kell mondani, hogy az 

elmúlt év augusztus végén országos szinten ott tartottak, hogy 38 személlyel többen haltak 

meg Magyarország közútjain, mint 2017.augusztus 31-ig. Ekkor döntött úgy a magyar 

rendőrség közlekedésrendészeti szakmai vezetése, hogy tenniük kell valamit, mert ez így nem 

maradhat tovább. Megkezdték a mozgó sebességellenőrzést, ami azt jelenti, hogy civil jellegű 

gépkocsikkal, ezekbe telepített sebességmérő eszközökkel mérnek sebességet. Ezzel a 

tevékenységfajtával szemben a teljes magyar média támadást intézett, hogy ez merőben 

rosszindulatú és méltánytalan is, egyébként pedig nem is etikus. Holott ez a fajta ellenőrzési 

módszer Európa-szerte évtizedek óta működik. A megkezdett munka következtében úgy tudták 

zárni a tavalyi esztendőt, hogy országos szinten 8 halottal többjük volt már csak. Az első 

negyedévet tekintve a meghaltak számát vizsgáló csökkenés megmaradt, továbbra is 

csökkennek a meghaltak száma. Azt gondolja, hogy a sebességmérő tevékenység fokozása, a 
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közúti átlagsebesség csökkentése és a meglepetésszerű ellenőrzés igenis fontos tényezője a 

közúti biztonságnak. Abban lehet igazság, hogy a telepített VÉDA eszközök előre láthatóak és 

kiismerhetőek. Azonban hagy védje meg a telepített rendszereket. Van egyébként arra szándék 

és törekvés, hogy az útdíj ellenőrző hálózatba bevont kapukat is alkalmassá teszi 

Magyarország rendőrsége és a Belügyminisztérium a sebességellenőrzésre. Ha ezen 

sebességmérő helyszínek száma megemelkedik egy jelentősebb számban, ahogy ez egyébként 

külföldön van, például Franciaországban átlagosan legalább 50 km-ként találkozik valaki 

sebességellenőrzéssel, ami egy óriási darabszámot jelent. Ha ők képesek lennének elérni, ezt 

a volument, akkor ez mindenképpen egy előrelépést jelentene, de emellett hiánypótló és nagy 

szükség volt arra, hogy megkezdjenek egy olyan típusú ellenőrzést, ami még Magyarországon 

szokatlan. Mára azért az ezzel szemben kritikus hangok elültek.  

Még egy gondolat, hogy mennyire arcátlan módon közlekedik a magyar autósok egy jelentős 

része. Miközben a munkatársai megállítanak egy ilyen civil jellegű szolgálati gépkocsival egy 

sebességtúllépőt, megelőzi eközben őket egy másik autó lakott területen kívül 130 km/h-val. 

Amikor kollégái őt is megállítják, nem gondolta, hogy komolyan végeznek ellenőrzést, azt 

gondolta, hogy ez csak valamilyen gyakorlat. Megkülönböztető jelzést használó szolgálati 

gépkocsit, miközben sebességellenőrzés kapcsán megállítást végez, megelőznek 130 km/h-val. 

Azt gondolja, hogy ennek a típusú ellenőrzésnek azért van visszatartó ereje, vagy lesz, ha 

elérik azt a kritikus mennyiséget, ami fontos a közlekedés tudatformálásához.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést még hagy tegyen, hogy egy színvonalas beszámolót még meghallgathattak a 

katasztrófavédelemtől. Lehet, hogy Képviselő úr akkor éppen nem volt itt. A kórház után jött a 

katasztrófavédelem és most tartanak a rendőrségnél. Azt gondolja, hogy ezeddig mindegyik 

beszámolót nagyon színvonalasan tárták eléjük a vezetők.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ő is hagy gratuláljon először a tartalmas prezentációhoz. A következő napirendi pontjuk az 

önkormányzati rendészet beszámolója lesz. Egy olyan témát hoz fel, ami mind a két 

napirendhez kapcsolódik. Mivel úgy gondolja, hogy a megoldást inkább a rendőrség tudja 

majd megtenné, ezért ennél a napirendnél kíván erről bővebben szólni. Nevezetesen a főtéren, 

a belvárosban szinte életvitelszerűen tartózkodó három-négy hajléktalan. Hajléktalannak 

mondhatja azokat az embereket, nem tudja, hogy van-e szállásuk, de úgy tűnik, mintha nem 

lenne. Ezt a problémát a bizottsági ülésen elég hosszasan tárgyalták. Konszenzus volt abban, 

hogy valamit ezzel a helyzettel mindenképpen kezdeni kellene. Természetesen figyelembe véve 

a humánum szempontjait is, hiszen itt szerencsétlen sorsú emberekről beszélnek. Úgy 

gondolja, hogy ez a helyzet nekik sem jó, amiben most vannak. A szociális hálónak valamelyik 

eleme, vagy az egyházak, vagy valamilyen szervezet, ha tudnának segíteni, maguknak az 

érintetteknek lenne ez a legjobb. Nyilván figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés 

szabályait betartó többség érdekeire, szempontjaira is. Most pedig az a helyzet, hogy ezek az 

emberek tulajdonképpen nyilvános wc-nek használják a belvárost, a tereket, a padok melletti 

részeket. Nyilván nem szerencsés helyzet. Higiénéről nyilván nem nagyon tudnak beszélni 

ilyen szituációban. Semelyik szülő nem nézi jó szemmel, hogy potenciális fertőzésforrásnak 

kitett padra utána a gyereke ráüljön, vagy a gyerekét ijesztgetik, amikor iskolából megy haza, 

mert már bizonyos mennyiségű alkohol elfogyott. Illetve a felnőttek sem nézik jó szemmel, ha 

azt tapasztalják, hogy ezek az emberek szemetelnek, dohánycsikket, egyéb zacskókat dobálnak 

el. A város itt élő lakosságának sem jó ez a helyzet. Az elmúlt években csak a főtérre 1 
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milliárd forintot, a múzeumra több százmillió forintot, további turisztikai attrakciókra 

százmilliókat költött a város abban a reményben, hogy turistákat fognak idevonzani. Ha egy 

turista, miután leszáll a buszról, ezzel szembesül először, talán vissza is száll a buszra és 

többet erre nem jön. Summa summárum, a kérés tehát az, hogy együttműködve az 

önkormányzati rendészettel, valamiféle megoldása ennek az ügynek legyen. Végezetül 

mégegyszer gratulál a rendőrség múlt évi munkájához. Ahogy Váradi képviselő úr is mondta, 

itt Halason kritikát mondani nem is tudnak, nem is akarnak mondani, ez csak egy kérés.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Nagyon nagy tisztelettel üdvözli, hogy nekiveselkedett a helyi kapitányság a kábítószerügynek. 

Ez nagyon nagy fegyvertény, s nagyon büszke erre. Valóban ez egy sokszereplős feladat, 

teljesen nyilvánvaló, viszont van, amit csak a rendőrség tud megtenni. Ebben szeretné, ha még 

erősebbek lennének. Akik ezzel, a következő nemzedék tönkretételével foglalkoznak, azok az 

emberek fenyegetettségben érezzék magukat, csak ők tudják megtenni, senki más. Egy 

egészséges társadalomnak alapigénye, hogy aki a társadalom életére tör, életellenes 

tevékenységet folytat, azok ne nevetgéljenek sokáig és igenis érezzék magukat fenyegetve, s 

egy pillanatig ne érezzék magukat biztonságban. A kábítószer előállítása, terjesztése, már 

egyáltalán a kínálása is szerinte életellenes tevékenység. A tízéves gyerek életesélyei 

gyakorlatilag nullára redukálódnak, akkor is, ha az édesapja adja neki a kábítószert. Ez 

semmiképpen nem tolerálható. Ennek a többszereplős feladatnak nyilvánvalóan ezt a részét 

csak a rendőrség tudja megtenni kizárólag, senki más.  

A sebességmérésre visszatérve, ez valóban nagyon fontos és elvi kérdés egyébként. Szintén 

társadalmi probléma. Ha a társadalomban a bizalom aláásásával foglalkozik, az 

gyakorlatilag anarchista tevékenységet folytat, s a rendőrség iránti bizalom aláásása is egy 

olyan dolog, amit nem lenne szabad tolerálni. A lakosságnak ebben az ügyben mindenképpen 

kellene, hogy a rendőrség mellé álljon ebben a dologban, ha a média nem is. Nekik ott a 

helyük. Azzal szoktak egyébként találkozni, hogy a lakosság követeli, az ő utcájában lassan 

menjenek, fekvőrendőrt, mindenféle korlátozást követelnek általában, s mélyen elítélik, ha 

mások hajtanak gyorsan, de ha netalán rájuk kerül a sor, vagy ők követik el, akkor persze 

mindenki rögtön aljas, gonosz. Holott a sebességmérésnek nagyon sok ember köszönheti az 

életét. Ezt szeretné hangsúlyozni. Szó szerint nagyon sok ember köszönheti az életét. Jó lenne, 

ha ez lenne a hangsúlyos ebben a dologban. Egyébként a kötelessége teljesítésével megbízza a 

társadalom.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Kicsit messzebbre menne a rendőrkapitányság beszámolója kapcsán. A városuknak a 

rendészeti életben betöltött szerepéről szeretne szólni néhány gondolatot. Az a helyzet 

mindenki számára ismert, hogy a rendszerváltást követően Kiskunhalason a rendőrség mellett 

egy nagyon komoly határőr bázis, lovaslaktanya, illetve honvédségi objektum működött, 

amely a 90-es években, majd a 2000-es évek elején bezárásra, átalakításra került. Lepusztult 

épületekkel nézett szembe a városuk, illetve annak a lakossága. Az elmúlt években, 

hónapokban ezt a korszakot véleménye szerint sikerült teljesen lezárni. Hiszen ha sorban 

mennek, a lovasbázis objektumait sikerült visszaszerezni és megfelelő kézben most már úgy 

néz ki, hogy nemcsak az ország, hanem Európa egyik legszínvonalasabb lovasbázisa fog itt 

kialakulni. A rendőrség épülete tovább bővült a készenléti rendőrség épületegyütteseivel. A 

honvédség egykori épületeibe pedig az országos büntetés-végrehajtási intézet költözött. A 

másik felét pedig az önkormányzat visszavásárolja és ipari parkot alakítanak itt ki. Azt hiszi, 
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hogy azt a célt, amit az ő frakciójuk 2014-ben kitűzött, hogy Kiskunhalas Magyarország 

rendészeti térképére kerüljön vissza és újra egy fajsúlyos település legyen, hiszen a földrajzi, 

történelmi és egyéb adottságaik őket erre hivatottak, ezt sikerült teljesesíteni. Szerinte ennek a 

legfontosabb tényezője az, hogy a Belügyminisztérium azt látja, itt van egy olyan 

önkormányzat, rendőrkapitányság, akivel együtt lehet működni, akik egymással is együtt 

tudnak működni, s ennek köszönhetik azt, amikor a migrációban kellett Kiskunhalasra 

számítani, akkor lehetett. Amikor kellett gyorsan egy börtönt építeni, akkor itt lehetett. Amikor 

a készenléti rendőrségnek új otthont kellett találni, akkor itt lehetett. Azt hiszi, hogy az elmúlt 

évek közös munkájának ez egy közös gyümölcse is, hogy vissza tudták tenni Kiskunhalast a 

rendészeti térképre, hiszen sok mindenről lehet álmodozni és vannak közös álmaik fürdők 

nagyjára. Az biztos, hogy börtönre, rendőrségre 50-100-150 év múlva is szükség lesz. 

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Sorba venné a felvetéseket. Hajléktalanság kérdése. Az elmúlt év nyarán, amikor a 

jogszabálymódosulásra sor került, felmérték és igyekeztek tisztán látni ebben a kérdésben 

Kiskunhalason. Nincs Kiskunhalason olyan hajléktalan személy, aki ne rendelkezne 

bejelentett lakcímmel egyrészt. Másrészt, amit Kuris úr is felvetett, autóbusz pályaudvar és 

környéke anomáliái kapcsán, valóban törekszenek arra, hogy egy rendszeres rendőri 

jelenlétet biztosítsanak ott, ezen a helyen. Ugyanakkor az is tény, s ők is ezt így látják, nem 

szerencsés, hogy egy városba érkező látja, aki az autóbusz-állomáson leszáll, megérkezik, az 

egy olyan város képével találkozzon, ahol emberek a padokon fekszenek, háborognak és 

szemetelnek, beszennyezik a közterületet. Azt kell mondania, hogy a halasi csárda környékén 

megjelent ingyenes ételosztás szükségképpen meg fognak jelenni olyan személyek, akiknek 

önmagában a közterületi jelenléte sok esetben az ott élőkben, az ott közlekedőkben, az oda 

érkezőkben és onnan indulókban biztonságérzet csökkenést fog kiváltani. Ez tény. Ők 

törekszenek ezt rendőri jelenléttel kiváltani. Nagyon köszöni a közterület-felügyeletnek az 

együttműködését és a közös szolgálatokat, amelyeket ezen a téren kifejtenek. Nyitva állnak 

minden további olyan lépésre, ami azt szolgálja, hogy egy kulturáltabb városképet tudjanak 

mutatni az ide érkezőknek, innen indulóknak. Azt gondolja, hogy ez közös és városérdek.  

Kábítószerkérdés. Nagyon köszöni Váradi képviselő úr felvetését, messzemenőkig egyetért 

vele. Azt gondolja, hogy a rendőrség alapvető kötelezettsége, hogy a kínálatot csökkentse, a 

kínálókkal szemben lépjenek fel és őket vonják ellenőrzés alá. Ezen dolgoznak, s ezt fogják 

ezek után is tenni. Mégegyszer ráerősít arra, nagyon komoly gondot érez ezen a téren, amikor 

azzal találkoznak, hogy alapfokú intézményekbe járó gyerekek fogyasztanak kábítószert szülői 

körben. Ez egy olyan kihívás, amire nincsenek felkészülve és nem is ismerik igazán ennek a 

hátterét, s ezért döntöttek úgy, hogy megpróbálják feltérképezni a gyermekkorúak és a 

fiatalkorúak körében azt, hogy ők hogyan élik ezt meg, mivel találkoznak, s mit veszíthetnek 

akkor, ha beszippantja őket ez a miliő. Ennek az idei évi projektjüknek ez egy fő célkitűzése. 

Legalább tudják meg, ők hogyan vélekednek és hogyan látják saját magukat ebben a 

kérdésben, a gyerekek. Sokszor azt érzik, és elnézést, senkit nem akar ezzel bántani, hogy 

gyakran a szülők sem partnerek abban, hogy a gyereket megmentsék a jövőnek.  

Sebességellenőrzés. Azt gondolja, azt kell, hogy tegyék és úgy kell sebességet mérniük, hogy 

találkozzon a lakosság igényeivel. Ez nem paradoxon. Azt gondolja, ha a rendőrség úgy mér 

sebességet, hogy az alapvetően a helyszínét és a módját tekintve indokolt, akkor az találkozni 

fog a lakosság többségének az igényével. Ezzel a bevételközpontú sebességméréssel nem ért 

egyet. Minden egyes helyszínen, ahol sebességet mérnek, azért mérnek, mert annak szakmai 

oka van. Ehhez fognak ragaszkodni a jövőben is. Ez egy alapvető fundamentuma a rendőrség 

ilyen munkájának elfogadása érdekében. Ha visszaélve mérnek sebességet, biztos, hogy nem 
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helyes és nem találkozik a lakosság igényeivel. Valóban, ha van egy ilyen konszenzus, akkor 

képesek lesznek elérni azt, úgy fognak tekinteni a sebességmérésre, mint életmentő eszközre, s 

nem úgy, mint egy ellenségre. Köszöni Képviselő úr felvetését.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönik a reakciókat. Zárásként csak annyit tenne hozzá, hogy köszönik az elmúlt évet is, jó 

egészséget és eredményes munkát kíván a kapitányság minden munkatársának. Még egy dolog 

van hátra, szavazzanak arról, hogy elfogadják a beszámolót. Kér mindenkit, hogy szavazzon.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1750   Száma: 19.04.25/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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1750   Száma: 2019.04.25/1/0/A/KT 

 

69/2019. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes mb.kapitányságvezető 

Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2018-ban végzett tevékenységéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hasonló formátumban került eléjük, mint az elmúlt időszakban. 

 

-----Kérdések----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

A közelmúltban a Bibó István Gimnázium mellé pakolt le egy olyan országot járó közösség, 

ami sokakban kiverte a biztosítékot. Folyamatosan kapnak visszajelzéseket a magánterületen 

tanyázó cirkuszosokkal kapcsolatban is. Rendészeti téma, de nem is a 2018-as beszámolóval 

kapcsolatosan fog most kérdezni. Tudnak-e bármilyen lépést tenni? Volt egy javaslata is ez 

ügyben. Városképvédelmi hozzájárulás bevezetése. Ezzel kapcsolatban tudnak-e bármit tenni 
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és előrébb lépni?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tud erre válaszként mondani, hogy át kell gondolniuk azt a rendeletüket, ami 

szabályozza a közterület-foglalás szabályait. Ennek az újragondolásnak azt gondolja, hogy a 

következő hónapban már, májusban neki tudnak fogni és tudják szigorítani ezt a rendeletet. 

Pontosítani, ha úgy tetszik, hiszen most is van rendeletük, csak nehezen értelmezhető ezekre a 

tevékenységekre. A problémát érzékelték és eljutott hozzájuk ennek a problémának a hangja. 

Fognak rá megoldást keresni. Azt az ígéretet tudja tenni, hogy a következő testületi ülésre 

igyekeznek olyan megoldást idehozni, amely elejét tudja venni ezeknek. Nyilván, ami tisztán 

magánterületen valósul meg, az egy fogósabb kérdés. Ráadásul ezek olyan gyorsan jönnek és 

mennek, hogy mire egy-egy ilyen eljárást foganatosítani tudnának, addigra már a cirkusz rég 

nincs sehol, vagy a társulat. Ez egy összetett kérdés. Valamilyen választ megpróbálnak erre 

adni. Remélik, hogy el tudják kerülni azt, a közösség akarata ellenére tudjanak jönni olyan 

társaságok, akik nem teljesen idevalóak. Erre igyekeznek majd valamilyen választ adni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Először is a problémákról beszélne, amelyek az előző napirend kapcsán is felmerültek. Akár a 

hajléktalanok, akár a szemetelők, akár más személyeknek a kérdése, akik a Kiskunhalason élő 

normális emberek mindennapjait tönkreteszik. Elég gyakran olvas erről a közösségi 

médiában. Ilyenkor mindig az az érzése alakul ki az embernek, hogy sokan azt gondolják, 

elszigetelt kiskunhalasi eset, s csak náluk léteznek ilyen személyek. Ha kicsit tágabban nézik a 

világot, s az országot, láthatják, hogy településmérettől függetlenül mindenhol előfordul 

néhány tucat olyan ember, akinek tudomásul kell venni azt, hogy cseppet sem alakult ki az az 

érzése, hogy másokra tekintettel legyen. Főleg saját magukra nincsenek tekintettel. Azzal 

viszont abszolút egyet tud érteni, hogy velük mindenféle tekintetben a zéró tolerancia elvét 

alkalmazzák. Nem igazán híve ezeknek a liberális gondolatoknak, hogy figyelmeztessenek, 

illetve kérjék meg őket szépen, a szép szó ereje. Alapvetően, amikor körbevizelik a várost, 

szétdobálják a szemetüket, ők sem a szép szó erejével teszik ezt, hanem határozott módon. 

Kicsit összegezve, Négy és fél év távlatából el lehet mondani, hogy próbálkoztak, illetve 

nemcsak próbálkoztak, hanem elég komoly erőfeszítéseket tettek a rendészet terén, hogy ehhez 

a megfelelő fegyverek adottak legyenek. Gondol itt arra, hogy autót vásároltak a közterület-

felügyeletnek, lecserélték a mezőőrök gépjárművét, amely szerinte több kilométert futott, mint 

az összes kiskunhalasi taxis autója együttvéve. Több, mint a duplájára emelték a közterület-

felügyelők létszámát. Teljesen újjáépítették a gyepmesteri telepet. Azt hiszi, hogy a kor 

követelményeihez tudtak alkalmazkodni.  

A végére hagyta az egyik, ha nem legnagyobb eredményüket, a közterületi térfigyelő 

kamerarendszert. Azt soha ne felejtse el senki, hogy 2014-ben vettük át a város kulcsát, nulla 

kamera volt a városban, ami működött, most pedig közel kétszáz ezeknek a száma. Azt is 

tudomásul veszi, hogy van néhány tucat olyan ember a városban, akit ez zavar, vagy 

megriaszt, de szerinte a túlnyomó többség ezt örömmel veszi tudomásul. 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Közösen küzdenek nagyon sok szálon a rendészet munkatársaival, amiért nagyon hálás. A 
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lakosság részéről is egyre pozitívabb visszajelzéseket lehet hallani a munka és az 

eredményesség kapcsán. Nagyon komoly fejlesztések zajlottak az elmúlt időszakban. Aminek 

nagyon örül, hogy már nem olyan válaszokat lehet kapni, hogy mit, miért nem lehet 

megcsinálni, hanem olyan válaszokat szoktak kapni visszajelzésként, hogy mit, hogyan lehet 

megoldani közös erőfeszítésekkel.  

Szeretne idézni a beszámolóból: „Az eljárásokban hozott érdemi döntéssel szemben 

fellebbezést nem nyújtottak be, a hatósági eljárások szakszerűségével összefüggésben 

panasszal nem éltek.” Ez azért is nagyon fontos, mert akadnak olyan esetek, amikor egyes 

nagy hangon teszik közzé azon véleményüket közösségi oldalakon, hogy velük szemben egyes 

eljárások megalapozatlanok lettek volna. Ő inkább azt mondaná, hogy akad sajnos olyan eset, 

amikor a rendészeti munkatársakkal szemben való fellépés és szóváltás az, ami teljesen 

méltatlan és megalapozatlan egyesek részéről a rendészeti munkatársai felé. A munkát 

nagyon szépen köszöni és további eredményes munkát és sikereket kíván.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Egy tábla feliratára szeretné felhívni a figyelmet. Ez így hangzik: „Az erdő mindenkié, a 

szemeted a tiéd.” Ezt nagyon telitalálatnak érzi. Ezt a gondolatot kellene kiterjeszteni a 

városukra is, a közterületekre, a Csetényi parkra, a Sóstói parkerdőre. Reméli, hogy sikerül 

ebben előrelépni. Egyébként vesztes ügyben vannak, mindig a szemetelők járnak elöl. Nagyon 

sok pénzbe kerül összeszedni, újra rendbe tenni. Most volt a Te Szedd! akció is. Ezzel 

szembesültek. Csak ezt a gondolatot szerette volna népszerűsíteni. Hátha ez a gondolat 

szárnyra kap itt Kiskunhalason is.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1751   Száma: 19.04.25/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1751   Száma: 2019.04.25/2/0/A/KT 

 

70/2019. Kth. 

Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2018-ban végzett tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Rencsár József rendészeti csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Egy tájékoztató mondat az előterjesztéshez. A tavalyi évben is kért a KUKSC (lásd: 

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club) visszatérítendő támogatást és ezt 

határidőre az elmúlt évben visszafizette az önkormányzat részére. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítés, hogy ezek előfinanszírozott projektek. Az egyesületnek nincs annyi 

forgatható vagyona, amelyből meg tudná ezt oldani, így ezeknek a TAO (lásd: társasági adó) 

forrásoknak a lehívásához szükség van arra, hogy segítő kezet kapjon. Miután a tavalyi évben 

valóban korrektül, a vállalásoknak megfelelően sikerült teljesíteniük a visszafizetést, így azt 

gondolja, nincs abban kockázat, ha ennek a beruházásnak a befejezéséhez is segítő kezet nyújt 

az önkormányzat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Mint hasonló egyesületvezető, arra kéri minden képviselőtársát, hogy igen-nel szavazzanak 

erre az előterjesztésre, hiszen Demeter úrék és az edzőkollégák, akik ott dolgoznak, hatalmas 

munkát végeznek. Elég, ha betévednek a Bibó Gimnázium területére, látják a fejlesztéseket. 

Nem könnyű munka mellett ezeket a fejlesztéseket végigvinni, akár a szakági szövetségen 

keresztül, akár a szabadidőt feláldozva erre. Csak gratulálni tud az egyesület vezetésének és 

minden tagjának ezekhez a fejlesztésekhez. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez így van, szerinte mindannyian csatlakoznak hozzá. További hozzászólás nem lévén a vitát 

lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1752   Száma: 19.04.25/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1752   Száma: 2019.04.25/3/0/A/KT 

 

 

71/2019. Kth. 

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére, kérelme alapján 25.000.000 Ft, 

azaz huszonötmillió forint visszatérítendő felhalmozási támogatást nyújt, melyet 

kizárólag a konditerem, oktatóterem, egyesületi székhely beruházáshoz használhatja 

fel. A támogatás visszafizetésének határideje legkésőbb 2019. szeptember 30. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fedezet 2019. évi 

költségvetésben történő biztosítására, valamint az 1. számú melléklet szerinti 

megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Demeter József elnök, Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Amikor két hónappal ezelőtt lerakták a képviselők asztalára 2019-es költségvetés anyagát, az 

egy elég tartalmas anyag volt. Azt gondolta, hogy azt már év közben nem tudják majd fokozni. 

Körülbelül két héttel ezelőtt Polgármester úr az igényeit benyújtotta a Városfejlesztési, 

Üzemeltetési és Főépítészi Osztállyal egyeztetve a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályra. 

Áttekintve az igényeket, akkor már tudta, hogy tudják még fokozni a 2019-es költségvetési 

anyagot. Gyakorlatilag, mivel pénzügyi témájú az előterjesztés, próbál egy-két számot is 

mondani. Nem is összegében nagy ez a módosítás, hiszen voltak már milliárdos módosítási 

igények. Ez csak a saját hatáskörű módosítással együtt 335 millió forintos módosítást jelent a 

mérlegükben, viszont tartalmában igen nagy, hiszen tizenkilenc olyan tétel szerepel benne, 

amely felhalmozási kiadást és bevételt mozgat. Fejlesztéseket, felújításokat, beruházásokat 

tartalmaz zömében, több, mint 80 %-ában ez a módosításuk. Így szerinte ismét 

bebizonyították, hogy a vezetőségnek még mindig vannak ötletei a fejlesztésekre, a Pénzügyi 

és Gazdálkodási Osztály még mindig tud olyan lehetőségekhez nyúlni, amelyekkel ezeket 

igényeket megvalósítják. Személy jellegű a hozzászólása, de hagy mondja el, számára ez is 

egy örömmunka volt, megcsinálni ezt az előterjesztést. Tényleg azt gondolja, hogy ebben csak 

annak van kivetnivalója, aki nem a fejlesztéseket tartja első számú feladatának.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a kiegészítést. Nagyon örülnek annak, hogy egyelőre azokat a fejlesztési ütemeket, 

amelyeket kitűztek, tudják tartani és nem kell elutasítani őket, van lehetőségük beépíteni a 

költségvetésbe. Ugyanakkor azt is érzi, hogy lehet, hogy majd a következő időszakban ezek 

megvalósítására kell összpontosítani és nem újabb terveket beleszőni. Az élet ilyen, hogy 

folyamatosan jönnek újabb gondok, problémák, amelyeket meg kell oldaniuk. Addig vannak jó 

helyzetben, amíg ezeket azt tudja mondani, könnyű szerrel be tudják építeni a költségvetésbe 

és kezelhetőek maradnak ezek a problémák.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Kicsit megszólítva érezte magát az utolsó zárómondatok között. Mindenképpen el szeretné 

mondani, hogy amikor jómaga, és/vagy az ellenzék, most azért mondta jómagát, mert egyedül 

van itt ebben a körben, nem támogatja a költségvetést, vagy annak módosítását, általában 

tartózkodni szoktak és nem nem-mel szavazni. Mindenképp ismét szeretné elmondani, amit 

szerinte már korábban is kifejezett, hogy nem véletlen van különbség a nem és a tartózkodás 

között. A nem jelenti azt, hogy abszolút elutasítanak valamit, a tartózkodás pedig azt jelenti, 

hogy nem tudják teljes mértékben támogatni. Így van ez a költségvetéssel is. Azt gondolja, 

hogy most is fontos ezt hangsúlyozni, indokolandó a tartózkodó szavazatukat. Nem a 

költségvetés egészével van problémájuk. Bizonyos dolgokat másként képzelnek el, másként 

látnak, másként valósítanának meg. Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy ebben a 

költségvetésben is azokat a tételeket, amelyek a fejlesztésekhez kapcsolódnak és fejlesztésekkel 

kapcsolatos források, vagy azok biztosítása, vagy beépítése, azt maximálisan támogatják. 

Semmiképp nincsenek a fejlesztések ellen, s azok költségvetésben történő implementálása 

ellen sem. Azonban bizonyos dolgok miatt a költségvetésnél a tartózkodó szavazatuk arra utal, 

hogy nem teljes mértékben tudnak azonosulni a költségvetés irányaival. Ismét hangsúlyozza 

zárásként, hogy a fejlesztéseket üdvözlik, örülnek neki, ők is úgy gondolják, hogy nagyon 

pozitív, hétről-hétre, vagy hónapról-hónapra testületi ülésen is dönthetnek újabb 

fejlesztésekről, illetve a médián keresztül újabb pályázatok sikeréről, vagy itt újabb beadandó 

pályázati tervekről. Ezek nagyon jó dolgok, s azt gondolja, hogy mindenképpen a város 

előnyére szolgál, amit természetesen ellenzéki képviselőként is támogatnak. El is fogják 

mondani minden alkalommal, akkor is, amikor a pályázatot adják be. Így lesz ez a mai napon 

is, később például a gördeszkaparknál, vagy bármilyen más olyan pályázatnál, amelyről azt 

gondolja, hogy annak csak örülni lehet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a költségvetés módosítás elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1753   Száma: 19.04.25/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 9 90.00 60.00 9 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 10.00 6.67 1 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1753   Száma: 2019.04.25/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2019. (IV.26.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

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

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 
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a) Kiadási főösszegét:      9.283.400.170 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  9.180.834.593 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  9.283.400.170 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  3.938.150.098 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 5.242.684.495 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 866.647.863 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 4.376.036.632 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

összegét  102.565.577 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          67.470.577 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

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

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 5.345.250.072 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 934.118.440 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 4.411.131.632 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

állapítja meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  5.345.250.072 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.455.092.666 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  3.890.157.406 Ft 

  

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

      

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

1.856.725.886 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

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

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

 

 

3. § 

 

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

veszti.” 
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-----Napirendi pont----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak 

kiegészítése  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy technikai jellegű kérdés, hogy további olyan funkciószámokat vesznek fel, amelyek 

valamilyen oknál fogva kimaradtak. Szerinte ezeknek eddig is benne kellett volna lenni az 

önkormányzat tevékenységei között. Most bekerül, az a lényeg, amennyiben a képviselő-

testület úgy dönt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1754   Száma: 19.04.25/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 



32 

 

 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1754   Száma: 2019.04.25/5/0/A/KT 

 

72/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkcióit az alábbiak szerint egészíti 

ki: 

 

062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

083020  Könyvkiadás 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, intézkedjen arról, hogy a 

Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés átvezetésre 

kerüljön. 

 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Oláhné Rózsa Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 77/2018. 

(II.22.) Kth. határozat kiegészítése  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző: 

 

Erre az előterjesztésre, illetve erre a napirendi pontra azért van szükség, mert mindannyian 

tudják, hogy május 26-án lesz az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló 

döntéshozatal. Az SZSZB létszáma, illetve a póttagok létszáma egyrészt betegségek, másrészt 

távolmaradások miatt nem feltétlenül biztosított, ezért törekszik arra, hogy a tagokkal, illetve 

a póttagokkal a szavazás zökkenőmentesen lezajlódhasson. Ezért kerül sor most ennek a 

napirendi pontnak a megtárgyalására. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1755   Száma: 19.04.25/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1755   Száma: 2019.04.25/6/0/A/KT 

 

73/2019. Kth. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 77/2018. (II.22.) Kth. 

határozat kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 35.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 77/2018. (II.22.) Kth. 

számú határozatát kiegészíti és az alább felsorolt személyeket szavazatszámláló bizottsági 

póttagnak megválasztja: 

 

1. Ádámné Havas Betti  Cseresznyés u. 8. 

2. Fabó Márta   Esze Tamás ltp. 3. B/2. 

3. Gaál Ernőné   Szász Károly u. 3. 

4. Hodoniczki Mária  Bajza u. 70. 

5. Huczekné Törköly Tímea Imreh Mária u. 33. 

6. Lakos Dóra   Imreh Mária u. 35. 

7. Lakos Katalin   Imreh Mária u. 35. 

8. Szencziné Ercsi Angelika Fenyő u. 36. 

9. Szeriné Ferencsik Yvette Molnár u. 9. 

 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző általa: szavazatszámláló bizottsági póttagok 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Bírósági ülnökök megválasztása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Új verzióban került feltöltésre a tegnapi nap. Jegyző asszonyt kéri, mondja el, hogy miért volt 

szükség erre a kiegészítésre. 

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző: 

 

Azért került sor a változtatásra, mert időközben beérkeztek az erkölcsi bizonyítványok, melyek 

elengedhetetlen kellékei annak, hogy megválasztásra kerüljenek ezek a személyek ülnöknek. 

Azonban ahogyan a korábbi előterjesztésben is látható volt, összesen hat személyt kell most 

megválasztania a képviselő-testületnek a fiatalkorúak büntetőügyeivel foglalkozó ülnökké. 

Összesen hét jelölt érkezett be. Valamilyen szempont alapján, bár mindannyian megfelelnek a 

feltételeknek, de el kell dönteni, ki az, aki megválasztásra kerül. Ehhez szemponthoz szeretne 

segítséget nyújtani azzal, hogy az ülnökök 70.éves korukig láthatják el ezt a feladatukat és 

négy évre szól a megbízatásuk. Egy személy azonban a négy év alatt betölti a 70. életkort. 

Ebből következően az ő 70.életévének betöltése után újra kellene választaniuk ülnököt. Ezért 

került sor a módosításra. Az utóbbi hat név, amit most láthat a képviselő-testület maga előtt, 

őket javasolná arra, hogy válasszák meg ülnökké. Ők mindannyian alkalmasak erre és a 

70.életkort is majd csak a következő ülnökválasztás után fogják betölteni, tehát végig tudják 

vinni a megbízatásukat. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Új verzióban ment ki. Az új verzióban látható a „hetes csomag” is és a „hatos csomag is”. A 

javaslat az, hogy a második „hatos” legyen a határozati javaslat része. Ezzel együtt 

tárgyalják az előterjesztést. 

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a hat névvel kiegészített határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1756   Száma: 19.04.25/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1756   Száma: 2019.04.25/7/0/A/KT 

 

74/2019. Kth. 

Bírósági ülnökök megválasztása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv. 215.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva 

négy évre szóló időszakra az alábbi személyeket választja meg a Kiskunhalasi Járásbíróság 

ülnökeinek: 

 

Pedagógus ülnökök: 

1.Dicső Lajosné 

2.Elek János Lajosné 

3.Kovács Erika 

4.Lajosné Tóth Klára Ibolya 

5.Mesterné Taskovics Valéria 

6. Zseni László 

 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző általa: 

Megválasztott ülnökök 

Kiskunhalasi Járásbíróság elnöke 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére biztosított helyiség 

biztosításának megszüntetése  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Korábban biztosítottak helyiséget a büntetés-végrehajtásnak toborzóiroda gyanánt. Itt 

tulajdonképpen arról van szó, hogy ezzel az előterjesztéssel, illetve a következővel átkerül a 

kiskunhalasi intézmény, mint önálló jogi egység égisze alá ez a bérlemény. Ők továbbra is 

fognak tőlük bérelni helyiséget, de kisebb mértékben, mint eddig. A két előterjesztés egy 
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csomagban tulajdonképpen erről fog szólni.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1757   Száma: 19.04.25/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 
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Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1757   Száma: 2019.04.25/8/0/A/KT 

 

 

75/2019. Kth. 

Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére biztosított helyiség hasznosításának 

megszűntetése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Büntetés-

Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére biztosított Önkormányzati tulajdonú 

helyiségekre vonatkozó hasznosítási szerződést megszüntesse 2019. április 30. napjával.  

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

mellékelt szerződés, annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2019.május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző általa: 

Dr. Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredes, országos parancsnok gazdasági és informatikai 

helyettese 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet részére helyiség 

biztosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ebben az esetben tehát az új jogi személlyel kötnének megállapodást a helyiség biztosítására.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1758   Száma: 19.04.25/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 14:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 
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Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1758   Száma: 2019.04.25/9/0/A/KT 

 

76/2019. Kth. 

Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet részére helyiség biztosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2019. május 01. napjától kezdődően 

2021. április 30. napjáig tartó 2 év határozott időtartamra, ingyenesen hasznosításba adja 

az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződésben foglalt ingatlan helyiségeit a 

szerződésben részletezettek szerint a Kiskunhalasi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet 

részére. 

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

mellékelt Hasznosítási szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szili Anett titkársági ügyintéző általa:  

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes bv. főtanácsos parancsnok 

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: Tanyagondnoki Szolgálat alapítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valóban ez a lépcső, amely a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottságnál már belekerült a döntésbe, ez az eredeti verzióban nem szerepelt. Most már új 
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verzió került kiküldésre, s ebben már szerepel az is, hogy a forrást is biztosítják az új 

tanyagondnoki szolgálat alapításához. Azt még elmondaná előzetesen, hogy már két 

tanyagondnoki szolgálat működik az önkormányzat égisze alatt, amelyekről azt tudja 

elmondani, hogy az elmúlt években sikeresen vették az akadályt és nagyon jó visszajelzéseket 

kapnak ezen szolgálatok munkája nyomán. Ez egy természetes igényként jött, mert a harmadik 

tanyagondnoki szolgálat, amely korábban működött a városukban a baptista egyház által, ez 

megszüntetésre került. Azt gondolja, hogy a már megszokott színvonalból nem jó az, ha 

visszább jönnek. Ez egy helyes megközelítés, ha az önkormányzatuk ezt a megkeletkezett 

lyukat betömi, s ők gondoskodnak önkormányzatként a továbbiakban a harmadik 

tanyagondnoki szolgálat biztosításáról a városban. Nagyon sok külterületi lakója van a 

városuknak, így mindenképpen indokolt az, hogy erről a tevékenységről beszélgessenek és 

remélhetőleg biztosítsák félévtől a szolgálat megindítását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, hogy a tanyagondnoki szolgálatok elindítása a jelenlegi ciklus legpozitívabb 

folyamata ezen a területen. Igazából ő maga sem értette, hogy a korábbi testületek, 

pártvezetések miért nem használták ki ezt a lehetőséget, hiszen az igaz, hogy szükséges hozzá 

önkormányzati önerő biztosítása és nyilvánvalóan éves szinten több millió forintot kell egy 

szolgálathoz hozzátársítani, de azt is el kell mondani, hogy ezt a Magyar Állam is támogatja. 

Ennek kapcsán csak azt a momentumot idézné fel, amire még talán többen emlékeznek, 

amikor a ciklus elején még kötelező állami feladatot üzemeltetett az önkormányzat, illetve a 

hozzájuk tartozó társulás, s ezt visszaadták a megfelelő helyre, s inkább olyan területeken 

indultak el, ahol valóban van az önkormányzatnak tennivalója. Összegészében azt látja, hogy 

sikeres ez a projekt. Hogy valójában mennyi az a tanyagondnoki szolgálatszám, amit egy 

Kiskunhalas méretű város indokol, azt hiszi, hogy ezt következő évek el fogják majd dönteni. A 

három a nullához képest szerinte egy nagyon jó szám, s ebben a ciklusban véleménye szerint 

ez volt a céljuk, legalábbis maguk között mindig ezt a két-három szolgálatszámot emlegették. 

Nyilvánvalóan a következő évek tapasztalatai és visszajelzései alapján ezt még tovább lehet 

gondolni. Azt hiszi, hogy ide eljutottak 2019-ben, hogy már a harmadik indításáról 

beszélgethetnek úgy, hogy 2014-ben még önkormányzati tekintetben nulla volt. Ez egy nagyon 

komoly eredmény. Arra kéri képviselőtársait, hogy támogassák ezt a javaslatot. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annál is inkább, mert a következő félévtől az állam is növeli majd ennek a normatíváját, 

jelezvén azt, hogy ő is fontosnak érzi azt, hogy ezek a szolgálatok jó minőségben 

működhessenek a jövőben. Ő is arra buzdít mindenkit, hogy a harmadik tanyagondnoki 

szolgálatot indítsák be félévtől. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az új 

tanyagondnoki szolgálat alapításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1759   Száma: 19.04.25/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:00  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1759   Száma: 2019.04.25/10/0/A/KT 

 

77/2019. Kth. 

Tanyagondnoki Szolgálat alapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete további egy Tanyagondnoki 

Szolgálatot (III.) kíván alapítani 2019. július 01., legkésőbb a döntés véglegessé 

válásának napjától, azzal, hogy a létrehozott Tanyagondnoki Szolgálat alapításához és 

működéséhez szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrehozott III. sz. 

Tanyagondnoki szolgálatot 2019. július 1. napjától, legkésőbb a döntés véglegessé 
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válásának napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központba (a továbbiakban: HTKT SZSZK) integrálja. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a III. sz. 

Tanyagondnoki szolgálat Szakmai Programját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatandó 1 fő főállású 

szakember vonatkozásában - az 1/2000. SzCsM rendelete 39. §. (5) bekezdés alapján - a 

személyi és tárgyi feltételek biztosításához, (ide értve különösen: gépjármű, mobiltelefon), 

továbbá mindezek és a képzés költségeit finanszírozza. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a HTKT SZSZK és a 

Tanyagondnoki szolgálat dolgozójának nyilatkozatát a 2. számú melléklet szerinti 

tartalommal. 

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

III. sz. Tanyagondnoki szolgálat részére Suzuki Ignis típusú gépjármű beszerzésére, azzal, 

hogy annak költségét a 2019. évi költségvetésben biztosítsa. Továbbá felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a gépjármű HTKT SZSZK részére történő hasznosításba adásáról 

intézkedjen, amellyel összefüggésben egyúttal jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a HTKT SZSZK közötti, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó 

Hasznosítási szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés és annak esetleges módosításai aláírására. 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a HTKT SZSZK között 2018. október 01. napján kelt, S/1728/2018 és 

S/1727/2018 iktatószámokon iktatott, a KCE-111, Suzuki Ignis típusú gépjárműre, és a 

KFL-739, Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó Hasznosítási szerződések 

módosításait a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a jelen és további szerződés módosítások aláírására. 

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

III. sz. Tanyagondnoki szolgálat alapításával, működtetésének átadásával és 

eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződések, dokumentumok aláírására, a szükséges 

nyilatkozatok megtételére és pályázatok benyújtására és az esetleges módosítások 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2019.június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019-2024. évre vonatkozó 

Esélyegyenlőségi terve  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Tekintettel arra, hogy minden ötven főt foglalkoztató munkaadónak szükséges ilyen tervvel 

rendelkeznie, ezért jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valóban. Az elmúlt időszakokban az önkormányzat is fölé ment a programok tekintetében, 

főleg az EFOP-os programok miatt, az ötven főnek. Korábban azért ez egy alacsonyabb 

létszám volt. Így náluk is ennek a tervnek a megléte kötelező. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az esélyegyenlőségi terv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1760   Száma: 19.04.25/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 
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Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1760   Száma: 2019.04.25/11/0/A/KT 

 

78/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019-2024. évre vonatkozó Esélyegyenlőségi terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2019-2024.évre vonatkozó Esélyegyenlőségi tervét elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019. április 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2019-2024. évre vonatkozó 

Esélyegyenlőségi terve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ugyanazt tudnák csak elmondani, mint az előző körben. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az esélyegyenlőségi terv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1761   Száma: 19.04.25/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
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Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1761   Száma: 2019.04.25/12/0/A/KT 

 

79/2019. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2019-2024. évre vonatkozó Esélyegyenlőségi 

terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019-2024. évre vonatkozó Esélyegyenlőségi tervét elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019.április 31. 

Felelős:  Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2018.évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 



49 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1762   Száma: 19.04.25/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1762   Száma: 2019.04.25/13/0/A/KT 

 

80/2019. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
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feladatainak ellátásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámolóját 

elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019. április 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Kecskemét 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi 

beszámolójának elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Csak annyi hozzáfűzése lenne, hogy köszönetet szeretne mondani az önkormányzatnak, hiszen 

példaértékű a két önkormányzat együttműködése. Azt gondolja, ennek is köszönhető, hogy 

ilyen sok programot tudtak elindítani. Bár most két pozícióban is mondja ezt, ez most így 

összeforrt, de járva a megyét és az országot, azt gondolja, hogy Halas élenjár egyébként 

ebben. Nem nagyon tud olyan települést, ahol ennyi felzárkóztatási program elindult, mint 

Kiskunhalas, ezért köszöni a testületnek. Megköszönte volna az ellenzéknek is, de jelen 

pillanatban nincs itt senki közülük, ezért majd a következő testületi ülésen megköszöni nekik 

is, hogy ami előterjesztések voltak felzárkóztatás területén, úgy emlékszik, nem nagyon volt 

olyan, amit ne támogassanak ők is. Mégegyszer köszöni Polgármester úrnak és a testületnek a 

pozitív hozzáállását.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a kiegészítést. Ő is azt tudja elmondani, aki ezt a beszámolót végignézte, azt 
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olvashatta ki, hogy rendkívüli színvonalas és nem egy üres beszámoló, hanem valódi 

tevékenység van mögötte. Azt látja, hogy hasznos és nagyon jó ez a kapcsolat, ami az utóbbi 

időszakban kialakult. Csak jó egészséget és jó munkát tud kívánni mindenkinek, aki ezen 

programokban dolgozik és ügyködik. Remélik, hogy a következő években is hasonlóan szép 

beszámolókat láthatnak, mert ez a 2018-as szerinte rendkívüli. Köszönik szépen.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1763   Száma: 19.04.25/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1763   Száma: 2019.04.25/14/0/A/KT 

 

81/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolójának elfogadása 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 

Szűcs Csaba CNÖ elnök, Tó u. 36. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Egy nagyon rövid összefoglaló. 2019-ben az önkormányzat az idei költségvetésben 2 millió 

Ft-ot biztosít a civil kezdeményezések támogatására. Egy pályázat útján gyűjtötték össze az 

igényeket. Igen vaskos anyag gyűlt össze. Nagy örömükre több, mint harminc egyesület 

pályázott. Mindenkit alkalmasnak találtak a támogatásra, azonban előre jelzi, hogy néhány 

sornál nulla forint támogatási összeg szerepel. Ez azért van, mert más forrásból fogják 

biztosítani annak a néhány egyesületnek a támogatást, s így jutnak majd támogatáshoz. 

Azokat a pályázókat külön fogják értesíteni. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Még annyi kiegészítést tenne, hogy elmúlt években vitatkoztak azon, hogy milyen feltételek és 

paraméterek mellett lehessen egyáltalán ezekre a pályázatokra érvényes munkát beadni. 

Szóba került az, hogy mindenki a beszámolóját a törvényi kötelezettségének megfelelően 

határidőben nyújtsa be. Azzal az örömteli hírrel tud szolgálni, hogy azok az egyesületek, 

amelyek az idei évben pályázatot nyújtottak be, gyakorlatilag egy-két kivétellel rendre 

teljesítették ezt az igényt. Illetve egy másik nagyon fontos kitételnek tartják azt, hogy azokon 

az országos pályázatokon, amelyek tulajdonképpen csak a pályázat benyújtását igénylik, s 

ezzel működési támogatásokat lehet elhozni, azok a pályázóik, akik hozzájuk is szeretnének 

forrásért jelentkezni, az állami forrásokat is vegyék igénybe. Ne csak az önkormányzati 

forrásokra apelláljanak, hanem igenis járjanak nyitott szemmel az egyesületek vezetői, a civil 

szervezetek vezetői, s figyeljék azokat a lehetőségeket, ahol forráshoz tudnak jutni, mert 

nagyon fontos az, ne csak az önkormányzati forrásokra támaszkodjanak. Vannak még komoly 

lehetőségek ezen felül is. Azt is örömmel tapasztalta, hogy az egyesületek és a civilek nagyon 

magas számban tudnak ezekről a lehetőségekről és igénybe is veszik. Ez így együtt, azt 

gondolja, egy jól pezsgő civil életet fog eredményezni a városukban. Ezzel együtt az 

előterjesztés elkészült.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ahogy Szűcs Csaba alpolgármester úr kollégája jelezte, most már maguk között vannak, akár 

őszintén is beszélhetnek. A civil szervezetek, illetve az önkormányzat kapcsolatában azt hiszi, 

hogy az elmúlt 4,5 évben a legfontosabb kifejezés, amit használni lehet, az a kiszámíthatóság. 

Hiszen tudja azt az önkormányzat, hogy mely civil szervezetekre milyen programok 

megvalósításában, milyen feladatok ellátásában számíthat segítségül. A civil szervezetek 

pedig tudják azt, hogy akár Polgármester urat, akár képviselőtársait megkeresik, akár 

támogatás, akár más segítségnyújtás kapcsán, s nem valamilyen nagyon komolytalan dologról 

van szó, akkor mindig számíthatnak az önkormányzatra. Ez már az ötödik olyan közösen 

megalkotott költségvetés, ahol külön soron támogatják a civil szervezeteket. A civil 

szervezetek bátran számolhatnak azzal, hogy az önkormányzat fogja őket támogatni, segíteni. 

Ismerik ezt a pályázati rendszert. Látják azt, hogy minden évben próbálják minél többen ezt ki 

is használni. Azért fontos ezt elmondani, mert mára már, mint minden jó dolog, természetessé 

vált. Azért ne felejtsék el azt, hogy 2014.előtt nem volt mindig így. Nagyon sok olyan év volt, 

ami kimaradt. Párhuzamot tud vonni a sportegyesületek támogatási rendszerével, ahol 

hasonló gyakorlat működik. Már év elején lehet azt tudni, hogy mekkora összeg lesz az, 

amelyet feloszt az önkormányzat a szervezetek között. Ezt mindig ki is osztják, nem tartják 

vissza. Nem az van, mint az előző ciklusban például, hogy megígérik az egyesületeknek, hogy 

fognak támogatást kapni, s nem lesz belőle semmi, hanem számíthatnak erre, s ez valóban 

meg is érkezik a bankszámlájukra. Azt hiszi, hogy ez a kiszámíthatóság egy fontos dolog, s 

amíg csak lehet, ezt fenn kell tartani az önkormányzat és a kiskunhalasi civil szervezetek 

között. 
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Vincze Attila képviselő: 

 

Alpolgármester úr megemlítette a sportegyesületeket. A sportegyesületek részére példaként 

tudná felhozni a civil szervezeteket. Ahogy évről-évre nézik a pályázataikat, tartalmas és 

sokszínű, a város programjait elősegítő szervezetekről van szó. Nagy aktivitást mutatnak a 

keret minél jobb kihasználtságára. A sportegyesületeket is ugyanerre kérné, hogy nagyobb 

számban próbáljanak pályázatokat benyújtani.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1764   Száma: 19.04.25/15/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1764   Száma: 2019.04.25/15/0/A/KT 

 

 

82 /2019. Kth. 

Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 2/b. mellékletében civil 

egyesületek egyéb működési célú kiadások jogcímen szereplő támogatásból a 2. melléklet 

szerint támogatja az abban szereplő civil szervezeteket, pályázókat. 

 

Határidő: folyamatos, a pályázatokban szereplő megvalósítási időpontok alapján 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Érintett pályázók 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői (magasabb 

vezetői) pályázata véleményezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Törvényi kötelezettség miatt került a testület elé ez az anyag. Igaz, hogy az általános iskoláik 

nem városi fenntartásban működnek, azonban a törvény úgy szabályoz, hogy a tankerületnek, 

mint fenntartónak a döntés előtt be kell szereznie a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos 

önkormányzatának véleményét. Véleményezésről van szó.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1765   Száma: 19.04.25/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1765   Száma: 2019.04.25/16/0/A/KT 
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83/2019. Kth. 

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) 

pályázata véleményezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Fazekas Mihály 

Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására Kárász Péter által beadott 

pályázatot szakmailag magas színvonalúnak ítéli meg. A pályázatban foglalt szakmai és 

vezetői elképzelések alapján javasolja Kárász Péter megbízását a Kiskunhalasi Fazekas 

Mihály Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 

 

Határidő: 2019. május 3. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vágó Ferencné Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 7211 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy kis földdarabról van szó, amely egyébként közpark néven futott a földhivatalnál. Ezért 

szükséges az, hogy a képviselő-testület döntsön róla, nem pedig a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, ezért van most itt a képviselő-testület előtt. 

Valójában ez egy nagyon kis földdarabka, s ennek a szomszédos telektulajdonosa volt az, aki 

vételi ajánlatot tett. Ők azt javasolják, hogy értékesítsék ezt az ingatlant, hiszen ők ezt 

önkormányzatként egyébként sem tudják jól hasznosítani.  

 

-----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 

 

#: 1766   Száma: 19.04.25/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1766   Száma: 2019.04.25/17/0/A/KT 

 

84/2019. Kth. 

A 7211 hrsz alatti ingatlan értékesítése 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos rendezési terv 

alapján, a szabályozási tervnek megfelelően a Kiskunhalas, belterület 7211 hrsz alatti 

közpark megnevezésű ingatlan művelési ágát beépítetlen területre kívánja módosítani. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges ingatlan-

nyilvántartási eljárást kezdeményezze, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a művelési ág beépítetlen 

területre történő változtatását követően értékesíteni kívánja a Kiskunhalas, belterület 7211 

hrsz alatti ingatlant nettó 150.000.-Ft vételáron a KB Autoteam Kft. (6400 Kiskunhalas, 

Keceli út 19-23.) részére, amennyiben a Vevő vállalja a tulajdonszerzéssel kapcsolatos 

valamennyi költséget. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2019.július 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

KB Autoteam Kft. 6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett 

Bűnmegelőzési projekt megvalósítására  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit mondana el a pályázattal kapcsolatban, hogy az utóbbi négy évben is nyújtottak be 

erre a Belügyminisztériumi projektre pályázatot. Ez egy olyan pályázati kiírás, amelyen eddig 

nem voltak sikeresek. Nagyon reméli, hogy az idei évben fognak tudni ezen változtatni. 

Minden évben egy kicsit módosítanak a pályázatukon is, hogy a döntéshozókhoz kicsit 

közelebb tudjanak érni. Eddig nem jártak sikerrel. Bízik benne, hogy ez alkalommal meg 
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fogják tudni fordítani ezt a trendet és egy sikeres projektet tudnak megvalósítani, amennyiben 

a képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja ennek a pályázatnak a benyújtását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1767   Száma: 19.04.25/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1767   Száma: 2019.04.25/18/0/A/KT 

 

 

85/2019. Kth. 

Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett Bűnmegelőzési projekt 

megvalósítására 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési stratégia 

feladatrendszerének támogatása" című támogatásának elnyerésére. Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kiskunhalas Város Polgármesterét 

a pályázat előkészítésével, a pályázat benyújtásával, lebonyolításával, és az ehhez 

szükséges minden nyilatkozat, dokumentum aláírásával. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén megbízza a Polgármestert a 

pályázatban vállaltak teljes körű megvalósításával. 

 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Rencsár József  rendészeti csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Ivóvíz-hálózat bővítéshez támogatási szerződés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Azért kért csak lehetőséget, hogy pár mondatot beszélhessen az előterjesztésről, mert ez egy 
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olyan téma, ami a lakossági útépítésekhez hasonló metódus szerint történne, ahol egy 50 %-os 

lakossági finanszírozás mellett az önkormányzat a beruházás másik felét finanszírozza. Az 

útépítések esetében ezt a nyilván jól ismert rendeletük szabályozza. A fejlesztések esetében 

ilyen rendeletük nincsen. Ezért került most a testület elé ez a fajta együttműködési, támogatási 

szerződés, aminek a tartalma természetesen ugyanaz. Az érintett ingatlantulajdonosok a 

beruházás felét támogatásként átadják az önkormányzatnak és így megvalósulhat ez a cél. 

Abban az esetben, általánosságban, ha ilyenfajta lakossági összefogás nem valósul meg, vagy 

nem sikerül az érintett ingatlantulajdonosokat összeszervezni, akkor is lehetősége van az 

önkormányzatnak arra, hogy közműfejlesztéseket vigyen véghez és ennek meghatározott 

összegét átháríthatja az érintett ingatlantulajdonosokra. Ezt azért gondolta elmondani, hogy 

ilyenformán ugyan rendeletük nincs, illetve a mostanihoz hasonló támogatási szerződésük 

sincs, van az önkormányzatnak lehetősége arra, hogy a lakosság bevonásával különböző 

közműfejlesztéseket végezzen el.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez így van. Azonban azt tudja mondani, hogy főszabályként minden eddigi alkalommal is, s 

azt gondolja, ezután is ezt fogják támogatni és kommunikálni, hogy azon strukturális 

beruházásokat fogják tudni támogatni, ahol van hozzá lakossági akarat és önerő, akár 

útépítés, akár más közüzemek tekintetében. Az ivóvíz ügyben valóban volt már máshol is 

igény. Ott nem sikerült összehozni a megfelelő lakossági önerőt, emiatt ez meghiúsult 

egyelőre. Az 50 %-os megosztást azt gondolja, hogy a továbbiakban is egy fővezérelvként 

fogják tekinteni. Azt tudja javasolni, ahol ilyenfajta igények megkeletkeznek, ott igenis 

beszélgetni kell a szomszédokkal és ezt a fajta közösséget ki kell alakítani a fejlesztés 

tekintetében és akkor fognak tudni ilyen rendszereket bővíteni a jövőben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A Polgármester úr által elmondottakat ő egy korrekt és igazságos elvnek tartja mind az utak, 

mind az egyéb közművek kiépítésének tekintetében. Azt gondolja, hogy egy nagyon rossz 

felfogás alakult ki a városukban az elmúlt évtizedekben. Nagyon sokan még a mai napig azt 

gondolják, hogy a kommunális adóból finanszírozza magát teljes egészében az önkormányzat, 

s ez gyakorlatilag bármilyen beruházásra elegendő. Azt ezen falak között ők tudják, de a 

lakosság nagy része nincs teljes egészében tisztában azzal, hogy kommunális adóból 

nagyjából 60 millió Ft bevétele van a városnak egy évben. Jelen pillanatban a költségvetése 

az önkormányzatnak 9-10 milliárd Ft közé tehető. Azt is látni kell, hogy egy közepes, vagy 

kicsit nagyobb méretű útfelújítás jócskán többe kerül, mint 50-60 millió Ft, inkább 80-90 

millió Ft. Egy utca teljes felújítása sem finanszírozható ebből az összegből. Azt hiszi, hogy bár 

igény rengeteg van, s ezek jelentős része jogos is, egy önkormányzatnak mindig fontos és 

felelősségteljes feladata, hogy ezek között válogasson. Azt hiszi, hogy pénzügyi finanszírozási 

oldalról a lehető legjobb megoldás az, amikor azokat az utcákat, közösségeket támogatják, 

ahol önerőt is tudnak ehhez párosítani, hiszen ez az akaratnak valóban mérhető és tényleges 

kifejezőkészsége is. Azt gondolja, ha azt mondják, hogy itt a XXI. században Magyarországon 

piacgazdaság van, akkor ez az elv abszolút igazságos és elfogadható. Amit Polgármester úr 
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mondott, ő is azt tudná kiemelni, hogy továbbra is várják azokat, akiknek ilyen igényei 

vannak. Azt látni kell, hogy sokszor több hónap, vagy év is, mire eljutnak odáig, hogy a 

tényleges kivitelezésig eljussanak, vagy előterjesztésig, de fontos ezekről beszélgetni. Még 

mindig sokkal több azon utcák száma, ahol végül megalakult az útépítési közösség, vagy ahol 

közműveket tudtak építeni ezen elv mentén, mint az, ahol végül úgy döntöttek, hogy nem 

kívánják ezt a finanszírozási módon igénybe venni. Azt hiszi, hogy amíg a pozitív példák 

aránya sokkal nagyobb, mint a negatívaké, addig ez egy jó eljárásrend.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1768   Száma: 19.04.25/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 
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Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1768   Száma: 2019.04.25/19/0/A/KT 

 

86/2019. Kth. 

Ivóvíz-hálózat bővítéshez támogatási szerződés 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Friedrich Lajos utcai 

építési közösséggel a 41790/1 és 41833/8 hrsz alatti közterületeken kiépítendő ivóvíz-

gerincvezeték kiépítésének támogatásáról szóló megállapodást, felhatalmazza a 

Polgármestert annak aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: támogató 

képviselője 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Országos Görpark Program című pályázat benyújtása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A sportpálya mellett van egy gördeszka és kerékpáros ügyességi parkjuk, amely mostanra 

eléggé leromlott állapotba került. Ennek a felújítására szeretnének benyújtani egy pályázatot. 

Erről szól ez a napirendi pont. Itt egyébként egyeztettek azokkal a fiatalokkal, akik a 

mindennapokban használják ezeket a pályákat. Az ő javaslataikkal együtt készült el egy terv, 

amit be is áraztak. Ezért kellett egyébkén új verzióban kiadni ezt az előterjesztést. Azt 
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gondolja, hogyha sikerrel tudják venni ezt a pályázatot, akkor célszerű most megcsinálni 

teljes egészében olyanra ezt a területet, hogy hosszú időre biztosítsa ezeknek a fiataloknak ezt 

a fajta sportigényét, s tényleg olyanfajta tevékenységgel foglalkozzanak, amely leköti őket, 

mintsem a telefont nyomkodják, vagy a már említett drogproblémába keveredjenek bele. Azt 

gondolja, hogy ezeket a tereket nekik kötelezettségük jó állapotban tartani és biztosítani az ezt 

használók számára, hogy sportolhassanak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Előzőleg néhány napirend kapcsán elhangzott az, hogy minden halasi közösség igényeit 

igyekeznek kielégíteni, vagy legalábbis ezeket meghallgatni. Azt hiszi, hogy az egy történelmi 

pillanat volt, amikor a gördeszkás csapatot látta vendégül Polgármester úr néhány héttel 

ezelőtt. Kötve hiszi, hogy a korábbi ciklusokban bármikor is koptatták volna a polgármesteri 

iroda parkettáját a gördeszkások. Sokkal inkább koptatták, illetve koptatják még most is város 

olyan közterületeit, ahol a lakosság többségének véleménye szerint nem biztos, hogy helyük 

van. Azt alapvetően el tudja fogadni, hogy a saját produkciójukat szeretnék minél tágabb 

közvéleménynek bemutatni, ezért is kerül sor ezekre a leggyakrabban akár a Május 1. téren, 

vagy itt a városközpontban. Ő azonban azzal a tiszteletteljes kéréssel élne feléjük, hogy 

amennyiben lehet és ez a pályázat is sikeres lesz majd, akkor majd inkább ezeket a megfelleő 

helyen és az erre kialakított gördeszkapályán, sportpályán tegyék meg. Azt hiszi, hogy a XXI. 

században ezeket megörökíteni, vagy akár egy webkamerán keresztül bemutatni a nagy 

nyilvánosságnak nem egy lehetetlen cél. Akkor azt is el tudják érni, hogy aki csak akarja, 

ezeket a produkciókat megtekinthesse. A belvárosban, akik itt sétálnak, nagyon sokan 

kisgyerekkel, azok pedig ezt biztonságosan tehessék meg és ne kelljen attól félniük, hogy 

valamelyik pillanatban valaki éppen felettük fog elsuhanni ezzel a gördeszkával, vagy bármi 

egyéb eszközzel. Minden kerüljön a megfelelő helyre. Azt hiszi, ha sikeres lesz ez a pályázat és 

tényleg ott egy XXI.századi pályát tudnak kialakítani, akkor jogos lesz az igényük, hogy akkor 

ott kerüljenek bemutatásra ezek az akciók.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Alpolgármester úr félelmei valós dolgok, valós történeteken alapulnak. Azt hiszi, ahogy ez a 

pályázat kiírásra került, összehozta az önkormányzatot, s a gördeszkás srácokat. Volt egyfajta 

kommunikáció a két fél között. Reméli, hogy mindenki megértette ezt a törekvést, hogy 

kihasználva ezt a pályázati lehetőséget, tényleg aktív mozgásra sarkallja majd a gyerkőcöket 

kulturált környezetben. Egy véleménye van még róla. Ha ez nyertes pályázat lesz a Bundzsák 

Dezső Sportintézmény területén, csak zárt megközelítésű legyen. Tehát a Szilády Áron utca 

felőli részről lehessen megközelíteni, kívülről ne. Legyen ugyanúgy bekamerázva és bekerítve. 

Egy szervezett formában próbálják egyrészt megvédeni a pályázat adta nyertes kiviteli 

építményüket, másrészt a baleseti szempontokat is figyelembe véve talán jobb, ha kontroll 

alatt van.   

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is azt tudja mondani, hogy abszolút egyetért mindkét hozzászólással. Ezeket a terveket már 
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úgy készítették el, hogy ennek jól bekerítettnek, kamerázottnak kell lennie. Hogy a kamera 

képe az internetes hálózatról elérhető lesz, vagy nem, majd ezt az adatvédelmi szabályok 

átrágása után el lehet dönteni. Reméli, hogy ez megvalósítható lesz. Hasonlóképpen érzi ő is, 

ha ez meg tud valósulni és lehet majd követni az ottani eseményeket webkameráról, akkor 

véleménye szerint értelmetlen lesz a főtéri produkciók bemutatása, hiszen ott ugyanolyan nagy 

közönség megtekintheti, ha nem még többen. Szerinte ez egy olyan lehetőség, amivel érdemes 

élni. Javasolja, hogy nyújtsák be ezt a pályázatot és támogassák a fiatalok ötleteit, hogy 

megvalósítsanak ott egy szép, új gördeszkaparkot. 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1769   Száma: 19.04.25/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 
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Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1769   Száma: 2019.04.25/20/0/A/KT 

 

87/2019. Kth. 

Országos Görpark Program című pályázat benyújtása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Országos Görpark Program” 

pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani legalább 20 millió, legfeljebb 30 millió forint 

projektösszeggel. A Képviselő-testület a pályázati felhívásban foglalt önerőt a pályázat 

nyertessége esetén biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat 

benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok 

elvégzésére és a pályázat nyertessége esetén annak megvalósítására.  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges költségeket tervezze be az 

Önkormányzat költségvetésébe. 

 

 

Határidő: 2019. április 30. 

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----- 

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A "Bácsalmási-Jánoshalmi-Kiskunhalasi járások foglalkoztatási 

együttműködése, partnersége" megnevezésű projekt keretében aláírt együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt egy TOP-os projekt keretében szükséges, hogy ezt az együttműködési megállapodást 

aláírják és jóváhagyja a képviselő-testület. Ezzel kapcsolatban már korábban is voltak 
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döntések. Magáról a pályázatról való részvételről kellett dönteni, volt, hogy irodát 

biztosítottak ennek a programnak a végrehajtására, most pedig a projekt együttműködéshez 

szükséges egy megállapodás.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1770   Száma: 19.04.25/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 
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Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1770   Száma: 2019.04.25/21/0/A/KT 

 

88/2019. Kth. 

A „Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, 

partnersége” megnevezésű projekt keretében aláírt együttműködési megállapodás 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-5.1.2-16-BK1-

2017-00004 azonosító számú „Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások 

foglalkoztatási együttműködése, partnersége” megnevezésű projekt keretében aláírt 

együttműködési megállapodást. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti program 

megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, tárgyalásokat, folytasson, a megvalósításhoz 

szükséges szerződéseket megkösse. 

 

 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter, városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: Cseh Ilona 

szakmai vezető 

Bácsalmás Város Önkormányzata, 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalason 49,9 MW kapacitású naperőmű tervezett területének kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szerinte a költségvetés mellett az egyik legfontosabb napirendjük.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Jelen előterjesztés címéből kiderül, az önkormányzatnak van arra törvény adta lehetősége, 

hogy egyes projekteket kiemelt fejlesztéssé minősítsen. Ezt a beruházó cég azért 

kezdeményezte önkormányzatuknál, mert ilyen esetekben a rendezési terv szükséges 

módosítása gyorsabb eljárás keretében történhet meg. Ha a képviselő-testület elfogadja az 

előterjesztést és ez a beruházás az önkormányzat számára kiemeltté válik, akkor a cég által 

finanszírozott rendezési terv módosítási eljárás veszi kezdetét, aminek a végén rövidebb idő 

alatt tudnak eredményt elérni, mintha egy rendes rendezési terv módosítási keretben kellene 

ezt nekik „végig verekedni”. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést még tenne ehhez a témához, ami magához a rendezési terv részéhez nem 

kapcsolódik, de egy kicsit hogy rávilágítson ennek a beruházásnak a minőségére és 

nagyságára. Aki járt már kint a kiskunhalasi önkormányzat naperőmű parkjában, vagy akár 

az önkormányzat területén megvalósult korábbi naperőmű parkokban, nagyjából 1-1,2 hektár 

területen található naperőmű parkot tudott vizuálisan megszemlélni. Ezek a naperőmű 

parkok, amelyek korábban megvalósultak, ezek század akkorák, mint amekkoráról most 

beszélgetnek. A kiskunhalasi önkormányzat tulajdonában lévő 0,5 MW-os nagyságrendű 

kiserőmű, amely a szennyvíztelep mögött van, ennek a százszorosát kell elképzelni ennek a 

beruházásnak a keretében. Ez egy hihetetlen nagy szám. Nagyon szurkol személy szerint 

annak, hogy ez a beruházás mihamarabb elindulhasson, s mihamarabb elindulhasson a 

valódi gazdasági teljesítmény. Ez egy nagyon fontos lába lehet az önkormányzatuk, 

Kiskunhalas város gazdaságának, hiszen a körülöttük lévő területek alapvetően alacsony 

aranykoronával bírnak, magyarra fordítva, homok, a napsütéses órák száma viszont országos 

szinten is kiemelkedő és magas. Ezek kedvezővé teszik a településüket és a környéküket arra, 

hogy hasonló beruházásokat valósítsanak meg náluk a gazdaság szereplői. Reméli, hogy itt az 

első komolyabb beruházást köszönthetik és továbbiak követhetik ezt a példát. Igaz az is, hogy 

már a démászos alállomásuk talán a határához közelít, s ez talán nehezítheti újabb naperőmű 

parkok megvalósulását. Ha ez így van, akkor majd kérni fogják ennek a fejlesztését, hiszen azt 

gondolja, hogy ez egy nagyon fontos terület lesz a jövőben, s nekik oda kell arra figyelni, 

hogy ezeket a beruházásokat támogatni tudják a maguk eszközeivel és fegyvereivel. Az egyik 

ilyen lehetőség az, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a képviselő-testület a napelem 

parkot. Ehhez kéri most a képviselők támogatását. Szerinte ez egy nagyon fontos mérföldkő, s 

egy nagyon komoly beruházás, amely előtt áll a településük. 

 

-----Kérdések----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az előterjesztés felvezetésében azt olvashatják, hogy ez a tervezett új beruházás itt 

Kiskunhalason, egyike lenne Magyarország legnagyobb napenergiát hasznosító erőműinek. 

Feltételezi, hogy ennek vélhetően komoly iparűzési adó vonzata is van. Erre egyébként szintén 

kitér a felvezetés. Lehet-e azt most nagyjából megsaccolni, hogy milyen nagyságrendű ez az 
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éves adóbevétel, amiben ők gondolkodnak, vagy amiben bizakodnak? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Volt, hogy kimondott már ezzel kapcsolatban számokat, de inkább azzal próbálna meg 

válaszolni ezzel a kérdéssel, hogy tapasztalati számokat osztana meg az önkormányzati 

naperőművel kapcsolatban. Inkább ebből vonjanak le következtetéseket. Nem szeretné azt, 

hogy most kimondja ezt a számot nagyközönség előtt és aztán nem igazolódik be, mert valahol 

tévedett a számításnál, amikor ezt elkövette. Azt tudja elmondani, hogy az önkormányzati 

naperőmű a mostani állapotában a KÁT rendszer igénybevétele mellett bruttó 20 millió Ft-os 

árbevételt tud realizálni. Ez úgy adódik össze, hogy mivel támogatott az áramár, amit kapnak, 

de ő azt gondolja, hogy ennek az erőműnek a működése során is hasonló lesz, ezt az 

eredményt, ezt a bevételt el tudják érni. Ezzel szemben természetesen vannak kiadások. A 

kiadásokat körülbelül úgy kell számba venniük, hogy nagyjából 1 millió Ft az üzemeltetés és 

karbantartás költsége. Van még internetköltségük, hiszen ott a folyamatos távfelügyelet miatt 

szükség van internetkapcsolatra, de ez apróság. Őrzés-védés költsége. Nagyjából 10 %-nyi 

kiadást mindenképpen jelentenek azok a fenntartások, amelyek szóba kerülnek, mert ezek 

csökkentik a tiszta árbevételt.  

Az önkormányzat tekintetében nem szükséges, hogy arról értekezzenek, milyen beruházási 

költségek vannak, ezek az ő esetükben ezek nem relevánsak, ők ezt pályázati forrásból tudták 

megvalósítani.  

Az eredő így tehát, ha a beruházást kiveszik a képből, akkor 18 millió Ft. Ennek a 

százszorosa, ami tiszta árbevétel. Ha nem lesznek más költségek, akkor elvileg ennek a mai 

napon az 1,9 %-a. Itt lehetnek egyéb bérköltségek, amelyeket ő nem ismer. Ez az, amiről 

beszélnek, ami vélhetően elérhető.  

A helyi iparűzési adó számításnak vannak egyéb csökkentő tételei is. Konkrét számot nem 

merne kimondani, inkább csak ezt az összehasonlító elemzést, hogy az önkormányzati 

naperőmű ekkora összeget termel. Amennyiben ez az erőmű is támogatási rendszeren 

keresztül fog tudni megvalósulni, akkor ők ugyanazt a nagyságrendet százszorosan fogják 

majd realizálni szerinte mind a költség, mind a bevétel oldalon. Számukra beruházással is 

számolni kell, s az amortizációval. Az mindenképpen még csökkenteni fogja ezt a számot. Van 

egy becslés a fejében, de ezt inkább most nagyközönség előtt nem merné kimondani. Ha ott 

fognak tartani, hogy a 2020-as évben működik a beruházás és az adóztatásról szóló 

beszámolónál látnak egy nagyobb puklit, akkor ez az lesz vélhetően. Ezzel válaszolna erre a 

kérdésre.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Saját tapasztalatból abszolút megérti Polgármester úr óvatosságát, hogy nem mer előre 

jósolni, mert gyakran azt is számon szokták kérni rajtuk, amit valójába meg sem ígértek. Azt 

gondolja, az kijelenthető, ha és amennyiben ez a projekt megvalósul, akkor az adózók közül az 

egyik legnagyobb befizető lehet ez a cég, tehát a dobogó környékén biztosan ott lesz.  

A másik dolog, amit szeretne kiemelni, dr. Skribanek frakcióvezető úr napirend előtti 

hozzászólásában a fürdőfejlesztés jelenlegi helyzetének elemzésekor kitért arra, hogy a 

korábbi balliberális városvezetések szinte mesteri módon ugrottak el a különböző pályázatok 

és fejlesztési lehetőségek elöl. Ez nemcsak a fürdő tekintetében volt így, hanem elég sok más 

forráslehetőségre is. Ha ebben olimpiát rendeznének, hogyan lehet egy önkormányzatnak 
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nagy lehetőségeket elszalasztania, akkor ide Halasra többen hazahozták volna ezt a címet. 

Viszont most rendkívül kontrasztos a helyzet, hiszen ő Polgármester úr mindennapjait 

közelebbről ismerve látja azt, hogy hónapok óta kőkeményen küzd azért, hogy ez az óriási 

nagy beruházás, ez az ő külterületük sívó homokján valósuljon meg. Itt most nem arról van 

szó, hogy az ország egyik legjobb fürdővizére akarnak fürdőt fejleszteni, hanem arról, hogy 

van egy nagy homokos terület és azt próbálják kihasználni, hogy itt rengeteget süt a nap. 

Ebből évtizedeken keresztül több tízmillió forintos bevétele származhat az önkormányzatnak. 

Azért hozta csak fel ezt a példát, hogy lássa mindenki, mennyit változott ennek az 

önkormányzatnak a szemlélete, hiszen nemcsak azokat a lehetőségeket próbálják meg 

kihasználni, amelyek kézenfekvőnek tekinthetőek, hanem azokat is, amikor bizony küzdeni kell 

egy-egy projektért. Olyan területekre szeretnének forrást hozni, amely szerinte sokaknak 

eszébe sem jutott volna. Nagyon bízik benne, hogy ezzel a döntéssel egy újabb akadályt 

tudnak a sok közül ledönteni a sok közül, s rövidesen arról számolhat be Polgármester úr, 

hogy elindult ennek a projektnek a beruházása.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a hozzászólást. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1771   Száma: 19.04.25/22/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1771   Száma: 2019.04.25/22/0/A/KT 

 

89/2019. Kth. 

Kiskunhalason 49,9 MW kapacitású naperőmű tervezett területének 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 Kiskunhalas 0211/23; 0211/24; 0211/26; 0211/26; 0211/27 és a 

0200/23 hrsz.-ú földrészleteket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Naboo SolarPark Kft. 

által tervezett 49,9 MW névleges beépített kapacitású napenergiát hasznosító fotovoltaikus 

kiserőmű megvalósítása 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 Naboo SolarPark Kft. viseli. 

 

3. A Képviselő-testület együttműködik az 1. pontban meghatározott beruházásnak a 

területrendezési tervekkel való összhangjának megteremtése érdekében a 76/2009. (IV.8.) 

Kormányrendelet szerinti területrendezési hatósági eljárás lefolytatásában, mellyel 

kapcsolatban felmerülő költségeket a Naboo SolarPark Kft. viseli. 

 

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

szükséges szerződéseket megkösse, és az egyeztetési eljárásokat lefolytassa. 

 

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 

Naboo SolarPark Kft., 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. 

 

Határidő: azonnal 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyása a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó 

Egyesület részére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit mondana el, hogy több lépcsőben fejleszt az egyesület és az úszószövetség a fürdő 

területén. Ehhez rendszeresen kérnek hozzájárulásokat. Ennek az egyik fejlesztési lépcsőnek a 

tulajdonosi hozzájárulását kell, hogy megadják. Gyakorlatilag erről szól az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Annál az egyesületnél, ahol komoly munka folyik, komoly eredmények vannak, ott a szakági 

szövetség is az egyesület mellé áll. Lásd kézilabda, utánpótlás labdarúgás és úszás.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez így van és nagyon büszkék a sportolóikra. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és 

a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1772   Száma: 19.04.25/23/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1772   Száma: 2019.04.25/23/0/A/KT 

 

90/2019. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyása a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület részére 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó 

Egyesület részére megadja, egyben jóváhagyja a Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1., 2524/6. 

hrsz-ú ingatlanon tornaterem kialakítását, létesítményhasználatot szolgáló eszköz- vagy 

sporteszköz beszerzését, uszoda kiszolgáló helységeinek fejlesztését lehetővé tevő tulajdonosi 

hozzájárulást. 

 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület, Kertész u. 28/A. 

 

Határidő: azonnal 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya 

beszámolója - Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2018.évben 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés nevében benne van minden, amit tudni kell.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit még hozzátenne, bár azt lehet, hogy az elmúlt alkalommal is elmondta, hogy a 

nátriumos lámpatesteket kicseréli a szolgáltató a következő időszakban és teljesen új izzók 

fognak üzemelni a városukban. Arra számít, hogy a közvilágítási lámpaoszlopokon lévő 

izzóhibákat ki tudják küszöbölni a következő időszakra. Elérkezett az a hibahatár-pont, 

amikor a teljes csere indokolt, nem éri meg egyesével való javítgatás. Arra kell készülni, hogy 

a következő időszakban lecserélésre kerülnek és remélhetőleg ezután pedig nagy biztonsággal 

és jól fognak üzemelni ezek a lámpatestek. Hangsúlyozza, hogy ez nem az összes lámpatestet 

érinti, hanem csak a nátriumos technológiával működő lámpatestjeiket. Azt gondolta, ez 

mindenképpen fontos, hogy elhangozzon a mai napon is.  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1773   Száma: 19.04.25/24/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1773   Száma: 2019.04.25/24/0/A/KT 

 

91/2019. Kth. 

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya beszámolója – 

Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2018. évben 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az NKM Áramszolgáltató Zrt. 

Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) Kiskunhalas 

Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartására kötött 2008/153. számú szerződés 2.1.1 

pontjában előírt, 2018. évre vonatkozó beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2019. május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztály, 6724 Szeged, Kossuth Lajos 

sgt. 64-66. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2018.évi működéséről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy a beszámoló mindent tartalmaz, nincsenek extra történések a társulás 

életében. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1774   Száma: 19.04.25/25/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1774   Száma: 2019.04.25/25/0/A/KT 

 

92/2019. Kth. 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. 

évi működéséről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019.május 2. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Bedő Tamás Társulási Tanács Elnöke, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés minden alkalommal a képviselők elé kerül. Rendszerint különösebb 

kiegészítés nélkül szokták venni ezt az előterjesztést, azonban a mostani alkalommal szeretne 

kiemelni ebből egyetlenegy pontot, ami arról szól, hogy azt a feladatot, amely a fürdő 

tulajdonjogának megszerzésére vonatkozott, ezt teljesítették. Gyakorlatilag az adásvétel 

utolsó momentuma is megtörtént, megkapták a földhivataltól a bejegyző határozatot, amely 

értelmében Kiskunhalas Város Önkormányzata a fürdő területének, eddig is legnagyobb 

tulajdonosai voltak, de ezután azt tudja mondani, hogy meghatározó tulajdonosai. Innentől 

kezdve csak közösségi tulajdonos van birtokon belül. Valóban innentől minden akadály 

elhárul a fürdő fejlesztése elöl. Szerette volna kiemelni ezt a pontot. Többnyire egyértelmű a 

beszámoló tartalma. Most is az, csak ez mégis egy hatalmas léptékű, s pénzügyileg is egy 

nagyon komoly fegyvertény, hogy sikerült megoldaniuk ezt a feladatot. Köszöni mindenkinek a 

munkáját, aki ebben részt vett és segítette őket ebben a folyamatban. Tényleg egy nagyon 

komoly és hosszú út vezetett idáig, hogy ezt itt, most ebben a körben ki lehet jelenteni és el 

lehet mondani, de nagy örömmel teszi. Ez a beszámoló egy korszakalkotó beszámoló. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1775   Száma: 19.04.25/26/0/A/KT 

Ideje: 2019 április 25 15:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1775   Száma: 2019.04.25/26/0/A/KT 

 

93/2019. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló április havi beszámolót.  

 

 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy feladatuk lenne még, ez pedig az interpellációs válaszadás, azonban Vizkeleti Szabolcs 

képviselő úr nincs ma körükben. Neki kellene az interpellációs választ elfogadnia, ez így 

marad a következő testületi ülés témája, akkor újra beterjesztésre kerül, s akkor el tudja 

fogadni képviselő úr az interpellációra adott választ. 

A mai napirendjeik végére értek, ő mindenkinek köszöni a mai munkáját. Egy külön 

bejelentéssel szeretne élni. A házasságkötő terem felújítása a végére ért. Amíg a felújítás 

zajlott, a házasságkötések ebben a teremben történtek meg. A jövő héten a házasságkötések 

már a házasságkötő teremben történnek ismét. Ha minden jól megy és a terveik szerint alakul, 

akkor ez a képviselő-testületi ülés volt az utolsó, amikor ebben a teremben ültek össze. Ők is 

át fognak költözni a megújult házasságkötő- és ezek után képviselő-testületi ülésterembe. Bízik 

benne, hogy ott is hasonló módon fogják tudni végezni a munkájukat, ha nem szebb és jobb 

körülmények között. Itt számtalan alkalommal volt már, hogy akár a fűtéssel adódtak 

problémáik, akár a hűtéssel. Ez a terem szerinte már közel húsz éve látja el ezt a funkciót. 

Most ezt vissza fogják adni a szállodai funkciónak. Reméli, hogy a szálloda tele lesz és 

vendégeket hoz. Ők pedig el fognak férni a házasságkötőkkel együtt, egy teremben. Ha minden 

jól alakul, akkor a következő alkalommal már onnan fognak jelentkezni.  

Ezzel búcsúzik, köszöni mindenkinek mégegyszer mai munkáját és további szép napot kíván.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:Hunyadi Péter:)     (:Gyöngyi László :) 

 


