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Jegyzőkönyv 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus 26-án megtartott rendkívüli üléséről 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülés ideje: 2019.08.26.  Rendkívüli ülés     15:05 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 108-as terme (6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.) 

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.  

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11.  

12.  

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14.  

15. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(11 fő 73,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

3. Tapodi Attila 1  SHT 

4. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

 

 

(4 fő 26,66 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó      jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Baics Tamás         környezetvédelmi referens 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hevesiné Vincze Éva és Vizkeleti Szabolcs képviselőket. 

 

Zárt ülés nem volt, rendkívüli ülés lévén napirend előtti felszólalásra nem kerül sor. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirend elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

napirendet: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Komlósné dr. 

Fekete Anikó 

jegyző 

 

2.  Orvosi ügyelet ellátásához szükséges szerződések Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző: 

 

Ismét az önkormányzati képviselők választásához érkeztek el ebben az évben. A köztársasági 

elnök október 13-ra tűzte ki ezt az időpontot. Ebből az alkalomból új helyi választási bizottsági 

tagok (továbbiakban: HVB) megválasztására kell, hogy sor kerüljön. Ezt is megmondta a 

jogalkotó, szeptember 1-je ez a határnap, amíg meg kell választani a HVB tagjait. Arra 

tekintettel, hogy a kampány már elindult augusztus 24-én, nagyon fontosnak tartotta, hogy 

minél hamarabb kerüljön sor az új HVB tagok megválasztására. Ha bármilyen kérelem érkezne 

a választási bizottsághoz, akkor a két bizottság munkája ne keveredjen, azt már az új választási 

bizottság tudja ellátni. Ezért került most ezzel a szöveggel előterjesztésre ez az előterjesztés. 

Ebben láthatják, hogy kik azok, akiket megválasztásra javasol.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

154/2019. Kth. 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

H a t á r o z a t  

 

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

évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Kiskunhalas Város Helyi Választási 

Bizottsága tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

Tag:  

1. Dr. Kecskés Patrícia 

2. Dér János 

3. Lengyel Erika 

Póttag:  

1. Bundity Zsuzsanna 

2. Dr. Kovács Melinda 

 

 

Határidő: 2019.augusztus 27. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

érintettek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Orvosi ügyelet ellátásához szükséges szerződések 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

(Időközben megérkezett Farkas Dániel alpolgármester is az ülésterembe.) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban annyit kell tudniuk, hogy korábban erre a határidőre, volt 

kialakítva, 30 hónapra az orvosi ügyelet szerződése, a korábbi közbeszerzés szerint. Egy kicsit 

hosszabbítottak rajta, hogy legyen idő előkészíteni a következő közbeszerzést. Ezzel együtt a 
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kapcsolódó bérleteket is meg kell hosszabbítaniuk. Ehhez szükséges az, hogy az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadják. Itt az átmeneti időszakot kell, hogy 

megoldják az orvosi ügyelet működéséhez.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatokat: 

 

155/2019. Kth. 

Orvosi ügyelet ellátásához szükséges szerződések 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. szeptember 01. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 

bérbe veszi a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. 138/10000-ed arányban tulajdonát képező 

6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlanrészt az 1. sz. mellékletet 

képező Bérleti szerződés alapján, orvosi pihenőszoba biztosítása céljából, egyben 

felhatalmazza a Polgármestert az 1. sz. mellékletben lévő Bérleti szerződés és annak 

módosításainak aláírására. 

 

 

Határidő: 2019.augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.  

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Madaras Melinda könyvelési csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

156/2019. Kth. 

Orvosi ügyelet ellátásához szükséges szerződések 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. szeptember 01. napjától 2019. december 31. napjáig 

használatba adja a 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István utca 1. szám alatti ingatlant az 

Emergency Service Kft. javára, térítésmentesen, a 2. sz. mellékletet képező Használatba adási 

szerződés alapján, orvosi ügyeleti ellátás tevékenység folytatására, egyben felhatalmazza a 

Polgármestert a 2. sz. mellékletében lévő Használatba adási szerződés és módosításainak 

aláírására. 
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Határidő: 2019.augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Emergency Service Kft. 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Madaras Melinda könyvelési csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

157/2019. Kth. 

Orvosi ügyelet ellátásához szükséges szerződések 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Humánpolitikai 

Bizottság hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy - az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2017. 

(V.26.) önkormányzati rendelet 18. § (6) bekezdése alapján – a Kiskunsági-Víziközmű Kft.-vel 

Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában álló, 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás 

lakótelep 8. szám I. emelet 18. ajtószám alatti lakás bérlete kapcsán a Kiskunsági-Víziközmű 

Kft. mentesül a közös költség megfizetése alól. 

 

Határidő: 2019.augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.  

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Madaras Melinda könyvelési csoportvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Baics Tamás környezetvédelmi referens: 

 

Ahogy az előterjesztésben is olvasható, két folyamatban lévő pályázatukhoz elengedhetetlenül 

fontos, hogy néhány fát kivágjanak. Az egyik a Sáfrik-féle szélmalom látogatóbaráttá tétele. 

Alapvetően kisebb számú fát, két fát, illetve két cserjét érint a kivágás. A másik az Ady Endre 

utca felújítása, nagyobb darabszámú fával. Ezek a fák állapotukat tekintve öregek, betegek, 

odvasak, korhadtak. Mindkét esetben a helyszínt a főkertésszel megtekintették. Az ő 

szakvéleménye az előterjesztés mellékletét képzi. A pályázat kivitelezéséhez mindenképp 

szükség van ezeknek a növényeknek az eltávolítására. Természetesen a pótlásuk meg fog 

történni mindkét esetben, a kivitelezést követő egy évben belül.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ha elkészül a pályázat, mi a garancia arra, hogy nem felejtődik el, hogy egy évben belül tényleg 

megtörténjen? A főkertészek jönnek-mennek. Hol van a garancia, hogy a fa vissza lesz pótolva?  

 

Baics Tamás környezetvédelmi referens: 

 

A főkertésznek is van felettese, aki figyelemmel fogja ezeket kísérni, illetve a határozati javaslat 

is tartalmazza, hogy mindenféleképpen el kell végezni. Innentől kezdve az önkormányzatnak is 

van joga és fog is élni vele, hogy telepítsék vissza a fákat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Elvileg ez a rendszer képes arra, hogy követi a lejárt határidejű képviselő-testületi döntéseket. 

Ott fognak kapni visszajelzést. Minden normál testületi ülésen az utolsó napirendi pont a Lejárt 

határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló beszámoló.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Így legyen. Van egy kis aggálya továbbra is. Amikor a lejárt határidejű beszámolót elfogadják, 

ő legalábbis már nem szokta elolvasni, hogy mi volt a kiírás, a feltételek anno. A kivitelezőre 

nem lehetne ráhúzni, hogy úgy veszik át az elvégzett munkát, hogy a fa is a helyén van?  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző: 

 

Egy év a pótlási határidő jogszabály szerint. A határozatban szerepel az, hogy a Városgazda 

Zrt.-nek kell majd ellenőriznie azt, hogy a visszapótlás megtörtént.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Mindannyiuknak az az érdeke, hogy rendben legyen és a fák pótolva legyenek.  

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

kéri a képviselők szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 
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158/2019. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiskunhalas 1049/4, 1050 és 1051 helyrajzi 

számú ingatlanokon lévő 1 db koronaakác, 1 db boróka, 1 db aranyvessző cserje és 1 db 

hóbogyó cserje kivágásra kerüljön azzal a kikötéssel, hogy a fás szárú növények pótlásának 

a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg kell történnie. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiskunhalas 3660 helyrajzi számú Ady Endre 

utcán lévő 8 db japánakác és 3 db ostorfakivágásra kerüljön azzal a kikötéssel, hogy a fás 

szárú növények pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg kell 

történnie. 

 

 

Határidő: 2019.augusztus 26. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Molnár Ferenc vezérigazgató  Halasi Városgazda Zrt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a napirendjeik végére értek, köszöni mindenkinek a megjelenést. További szép napot 

kíván.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

   polgármester           jegyző  

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 (:Hevesiné Vincze Éva:)    (:Vizkeleti Szabolcs Zsolt:) 


