
1 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20160331\2016 március 31 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2016.03.31.         13:12 

 

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

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3.  

4. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hevesiné Vincze Éva 1 FIDESZ-KDNP 

7.Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12. Tapodi Attila 1 SHT 

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs  SHT 

 

 (14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

1. Dr. Bognárné Nagy Éva 1 FIDESZ-KDNP 

 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

Szűcs Csaba alpolgármester 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő 

Csernák Lajos  pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Molnár Nándor      humánpolitikai és ügyviteli  
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        csoportvezető 

Simon István       szociálpolitikai csoportvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési 

osztályvezető 

Baics Tamás       környezetvédelmi referens 

Havasi Szibilla      városfejlesztési ügyintéző 

Törőcsik Dávid      önkormányzati rendészet vezetője 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 

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

ügyvezetője 

Csendes Ildikó  Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete igazgatója 

Darányi Lili       szervezési ügyintéző 

Rostás László       KVCNÖ elnök 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, kitüntetett figyelemmel Bányai Gábor országgyűlési képviselőt, aki 

megtiszteli a mai képviselő-testületi ülésüket és napirend előtt szól a képviselőkhöz pár szót. 

Megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14 fő, az ülés határozatképes, 

így megnyitja azt. Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő asszony jelezte távolmaradását a mai 

képviselő-testületi üléstől.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek előzetesen felkérte Kuris István László és Tapodi Attila képviselőket. 

 

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

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A tavaszi megemlékezés ünnepségsorozatnak egyik állomása volt a kommunizmus áldozatainak 

emléknapjának megtartása városukban. A helyszíne a művelődési ház volt. Az ünnepi beszédet 

Alpolgármester úr tartotta. Nagyon szép, felemelő és méltóságteljes megemlékezés volt. Itt 

szeretné jelezni, hogy van egy kis hiányérzete, mert városukban nincs olyan emlékhely, ahol egy 

mécsest, vagy egy szál virágot, ennek az igen nagy magyarságot is ért tragédiának az 

emléknapján elhelyezhetnének. Reméli, hogy nyílt fülekre és cselekedetre talál majd a 

városvezetés többségénél, s létrehoznak egy méltó emlékhelyet, hogy erről az igen nagy 

tragédiáról, ami a világot, de a magyarság jelentős részét érte, meg tudjanak emlékezni.  

Arra kéri a képviselő-testület többségét, hogy ezt a kezdeményezést majd támogassák. Annyit 

tud, hogy az Alpolgármester úrral, mikor erre a megemlékezésre mentek, kérdezte, hogy lesz-e 

virág és hova mennek, hol lehet koszorúzni. Ő is enyhe meglepetéssel tapasztalta, hogy nincs 

még ilyen. Arra kéri, hogy hozzanak létre egy ilyen emlékhelyet, keressék meg a formáját, 

forrását és valósítsák meg.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy ezen az ügyön dolgozhatnak közösen is, rajta lesznek, hogy megtalálják 

ennek a módját és egy méltó helyet alakítsanak ki a városban a megemlékezések számára. 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Kiskunhalas a korábbi években, évtizedekben több, mint 4 milliárd forint adósságot halmozott 

fel, melyet a Fidesz kormány átvállalt, s így megteremtette a város fejlődésének a lehetőségét. 

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen öt olyan napirendet tárgyalt a testület, ami egy komplex 

csomagot alkotva kijelölte a város fejlesztésének első ütemét Az öt pályázatban összesen 1.900 

millió Ft-os beruházást kíván az önkormányzat megvalósítani. A pályázatok között több olyan 

is van, aminek a megvalósítása hosszú évek, vagy inkább évtizedek óta napirenden van, de a 

megvalósításra eddig nem volt lehetőség. Ilyen például a Sóstó vízutánpótlásának biztosítása, s 

a város csapadékvíz elvezetésének megoldása. Az egy hónapja elfogadott javaslat szerint a 

Felsőváros területéről a víz elvezetése a Sóstótól északra egy tárolómedencébe kerül, amely így 

egyúttal képes a tó utánpótlását is biztosítani.  

Szeretné itt megemlíteni, hogy a város egész területén megkívánják oldani a csapadékvíz 

elvezetés problémáját, de azt más támogatásból tervezik megvalósítani. Ennek a projektnek az 

összege 200 millió Ft.  

A második pályázattal 350 millió Ft-tal kívánják bővíteni a Thorma János Múzeumot annak 

érdekében, hogy méltó helyre tudjanak elhelyezni egy rendkívül értékes képzőművészeti 

gyűjteményt, az ún. Bay gyűjteményt, ami 62 db festményt és 9 db festményt foglal magába. A 

már meglévő 15 képpel együtt az egyik legnagyobb nagybányai alkotóiskolából származó 

alkotások bemutatóhelye lesz Kiskunhalas. Ezáltal városuk nemcsak a csipke, hanem a 

nagybányai művészet egyik kiemelkedő fellegvára is lesz, emelve Halas turisztikai vonzerejét.  

A harmadik pályázattal az ipari park bővítésének második ütemét kívánják megvalósítani 300 

millió Ft-ból, melytől a helyi gazdaság élénkítését várják.   

A negyedik pályázattal a leszakadó városrészek rehabilitációját kívánják megvalósítani, 

gondolnak itt a Sáros, Polgár, Átlós utcákra. A cél a felzárkóztatás és a társadalmi integráció. 

Ennek a projektnek 150 millió Ft az összege.  

Az ötödik pályázat a strand fejlesztésével függ össze. Jelenleg a strand környékének 

fejlesztésére van pályázati lehetőség. Ennek összege 900 millió Ft. Az elképzelések szerint egy 

olyan turisztikai ív kerül kialakításra, amely a városközpontból indul, áthalad a Semmelweis 

téren és a Csetényi park, valamint a sportpálya irányába folytatódik. Az egyes helyszíneken 

olyan turisztikai attrakciók kerülnek kialakításra, ahol egy család egy egész napot el tud tölteni.  

Az elmondott fejlesztések csak az első ütemét jelentik a város fejlődési elképzeléseinek. A 

közeljövőben egy hasonló nagyságrendű pályázati csomag várható.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Tavaly testületük elfogadta és hozzájárult ahhoz, hogy beadjanak egy pályázatot, ami a roma 

lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését célozza meg. Tegnap délután kaptak hírt az 

Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy a pályázatuk nyert. Összegszerűen 4.981 ezer 

Ft-ot nyertek el. Ennek a pályázatnak a lényege a következő: Tizenhat roma származású lányt, 

iskolásokat fognak felkarolni. Végig fogják kísérni a tanulmányaikat, valamint kapnak mentort, 

szakembert, s olyan tanárokat, akik segíteni fogják az ő további tanulmányaikat. Ez egy féléves 

program, szeptember 30-i fog tartani.  

Azt gondolja, hogy ezt már nagyon sokszor hangsúlyozták, s reméli, tisztán látszik az a 
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törekvés, hogy a legtöbbet természetesen az oktatás területén szeretnék elérni, ezért is pályáztak 

erre.  

Az már csak a dolog pikantériája, hogy összesen 18 pályázat nyert az országban a több százból. 

Annak külön örül, hogy Bányai képviselő úr itt van, hiszen így külön köszönheti meg 

közbenjárását és a segítségét ennél a pályázatnál is.  

Ebben a pályázatban is nagyon jól látszik, akár a résztvevők számában is, hogy mekkora igény 

van egy ilyen pályázatra. Egy ilyen pár millió forintos pályázatra is országszerte több százan 

pályáztak. Elég magasak voltak a kritériumok. Talán abban volt szerencséjük, hogy nekik 

vannak cigány származású pedagógusaik, akik pluszpontot is jelentettek számukra. Ezért 

örülnek ennek a pályázatnak. Mindenkinek, akik segítette ezt a pályázatot, hogy létrejöjjön, 

nyerjenek, ezúton is köszönik.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Kiskunhalas városának most először adatott meg, hogy saját nevében és saját képviselőjén 

keresztül köszöntsön halasi csipkével és közösségeinek egyéb ajándékaival megválasztásának 

évfordulóján állam és egyházfőt Ferenc pápa személyében. A 2014. óta hungarikum halasi 

csipke képviselte nemcsak a várost, hanem egyfajta módon Magyarországot is március 12-én 

Rómában. A királynők csipkéje és a csipkék királynője a személyes átadással a köszöntésben 

államfőket, magas rangú politikusokat előzött meg és vívott ki magának ismét komoly 

elismerést. Jó volt halasinak lenni a római Szent Péter téren halasi csipkével a kezemben. 

Hálás mindenkinek. 

A határaikon túl elért diplomáciai siker azonban a modern média és a közösségi portálok 

világában gyorsan eltörpült a negatív és tudatosan mocskolódó hírek között. Szeretne elnézést 

kérni a nagyröptű eszmefuttatásokat és az ész nélkül bepötyögött cikkeket olvasóktól. 

Elég, ha csak a közelmúltban, egy másik csipke-ügyre gondolnak, vagy éppen a lerobbant 

konténerekből álló olcsó bulihelyről szóló támadásra. Két olyan ügy ez Hölgyek és Urak, ahol a 

szabados szellem tudatosan és a média leegyszerűsítő világát felhasználva rontott rá városuk 

két értékes közösségére a pillanatnyi közhangulat uralásának érdekében. 

Mindannyian emlékeznek a februári képviselő testületi ülésen elhangzottakra, amellyel 

pillanatok alatt sértették vérig a Konok Kunokat. Azonban azt kevesen tudják, hogy vélhetően 

az ezt követő kommentáradat és felháborodás nyomán egy lakossági fórumon úgy tudja, végül 

bocsánatkérésre került sor emiatt, sőt egy zavaros közleményben az érintett politikus frakciója 

is kihátrált a dologból, jelezve, nekik nem dolguk ebbe beleszólni és igazából meg sem akartak 

ez ügyben szólalni. 

Márciusban azonban ezt is sikerült fokozni, egy mondhatni félelmetesen rémisztő agymosást 

generálni. A szabados szellemű média seregeit harcba állítva ugyanis precíz támadás 

keretében járatta le azt a közösséget, amely Kiskunhalason szolgálata mellett egy óvoda, egy 

általános iskola és egy középiskola fenntartásában vállal feladatot. A támadás oka az volt, hogy 

a katolikus egyház meg merte kérdezni, hogy szerepet, feladatot vállalhat-e egy újabb óvoda 

fenntartásában. Mielőtt az érdemi egyeztetés, a törvényben leírt eljárásrend első és mindenki 

számára legfontosabb lépése, azaz a szülők és a pedagógusok tájékoztatása megkezdődhetett 

volna, egy olyan szintű mocskolódás vette kezdetét, hogy végül az egyház bölcsen, saját maga 

döntött a visszalépés mellett. 

Kéri, ne értsék és ne magyarázzanak félre. Az ügyben nem az a tragédia, hogy nem került az 

érintett óvoda egyházi fenntartásba, hanem az, hogy addig sem sikerült eljutni, hogy a 

törvényben meghatározott módon a felek meghallgattassanak. Szabad szellemben, mindenre 

nyitottan nevelés Kiskunhalason ma valóban azt jelenti, hogy nem hajlandóak meghallgatni 

sem a másikat?Ez pedig városukra nézve szomorú, hiszen ezen két eset alapján bárki 

gondolhatja azt, hogy e településen az ügyek nem az arra hivatott fórumokon, szakemberek 
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bevonásával dőlnek el, hanem azáltal, hogy miként sikerül célzott agymosással félrevezetni a 

közösségi portálokon keresztül a lakosságot. Egyes újságírók és a diktálók is hozták a 

formájukat. Szólásra bírtak mindenkit, aki számít ahhoz, hogy egy jó szaftos cikkben tudjanak 

rúgni egyet a másikon és címlapsztorit csináltak abból, hogy a sajtóvisszhang miatt visszalépett 

az egyház az iskola átvételétől. Igen, iskola, mert volt olyan újságíró, aki azt sem tudta miről ír, 

csak vérszemet kapott és gépelt. 

"A szülők attól is tartanak, hogy a családi értékrenddel ellentétes dolgokat kellene tanulniuk a 

gyerekeknek, ha egyházi óvodába kényszerülnének járni" – írta egyik internetes írás. Ő kér 

elnézést e gondolat miatt és kikérem mindazok nevében, akik az egyházi oktatásra, nevelésre és 

az egyház szociális szolgálatára bízzák szeretteiket.Gondolkozzanak! Nem kell komolyabban, 

ha nem megy. Nem kell többet, nehogy fájjon. Csak egy picit hamarabb, mint ahogy 

cselekszenek, vagy leírnak valamit. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A februári képviselő-testületi ülésen elfogadott 2016.évi költségvetésben az idei évre 20 millió 

Ft-ot különítettek el önkormányzati intézmények felújítására. A 

Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság kedden megtartott ülésén 

döntést hozott a keret felhasználásra vonatkozóan, figyelem bevéve az intézmények vezetőinek 

kéréseit, illetve a sportinfrastruktúra fejlesztésére tett javaslatokat. A döntés értelmében többek 

között teljes padlózatcserére kerülhet sor a könyvtárban, megújulhatnak a zeneiskolában a 

koncertterem székei, megvalósulhat a Bibó István Gimnázium külső vakolatjavítása.  

A felújítási keret felhasználásáról szóló döntés emellett forrásokat biztosít a Felsővárosi, a 

Kertvárosi és a Fazekas Mihály Általános Iskoláknak, illetve a Bernáth Lajos Kollégiumnak 

egyaránt. Az oktatás-nevelési intézményeken túl a Csipkeház sétányának és egyes 

nyílászáróinak megjavítására, továbbá a sportpályán lévő problémák megoldására is sor 

kerülhet az idei évben.  

Természetesen tudják, hogy az összeg minden esetben csak kisebb javításokat, felújításokat 

eredményez, de egy pozitív folyamatról beszélhetnek, hiszen a keret a tavalyi 10 millió Ft-hoz 

viszonyítva idén megduplázódott. Míg az előző ciklusban volt olyan év 2013-ban, mikor 

mindösszesen 1.118 ezer Ft jutott erre a célra. Ehhez képest 18-szoros növekedésről 

beszélhetnek.  

Az sem titok továbbá, hogy a következő időszakban minden lehetőséget szeretnének megragadni 

a pályázatok terén, s a nyertes Ady utcai óvodapályázatukhoz hasonlóan külső forrásokat is 

bevonva még inkább megújítani intézményeiket.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Mivel Országgyűlési képviselő úr itt van körükben, ezért most neki adná meg a szót. Bányai 

Gábor országgyűlési képviselő következik.  

 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő:  

 

Köszöni a lehetőséget, hogy hozzászólhat utolsó napirend előtti hozzászólóként. Pár ügyben 

szeretné őket tájékoztatni, illetve felajánlani szolgálatait.  

Először Patocskai Tamás képviselő úrhoz szólna. A maga részéről is szívesen venné, ha ez a 

kezdeményezés teret nyerne a testületen belül. Jelezné, hogy az idei évben az 1956-as 

forradalomnak és szabadságharcnak van a 60.évfordulója, illetve 1856-ban 160 évvel ezelőtt 

győzték le az oszmán seregeket. Az akkori Oszmán Birodalom legnagyobb serege ide érkezett 

hozzájuk és Hunyadi János, valamint csapata, illetve sokan mások, akiket a történelem 



6 
 

megőrzött számukra nevükben és tetteikben, nekik is emlékévük van. Hunyadi Jánosnak sincs 

szobra Kiskunhalason. Államalapító Szent István királynak is lenne tér Kiskunhalason, hogy 

szobrot emeljen ez a nagyon komoly halasi közösség. Bőven van mit tenni emlékeik, emlékéveik, 

hőseik, csatáik emléke előtt. Ebben fogjanak össze és a következő években nyissanak valamiféle 

helyi forrást, illetve támogatást kérjenek rá az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mert 

vannak ilyenfajta keretek. Ebben, ha lehet, akkor fogjanak össze.  

A másik, amit szeretne megjegyezni az óvodával kapcsolatban, amit Kuris István László 

képviselő mondott, hogy érsek úrral egyeztetni fognak, illetve korábban már egyeztettek. Azt 

javasolja, hogy pályázzon a katolikus egyház egy új óvoda építésére, ha már ilyen negatív 

színjátékok közepette kellett visszalépnie az egyháznak egy óvoda átvételétől, ami az ország 

más részein nem okozott ekkora problémát. Sajnálja, hogy így történt, de tudomásul veszik, 

hogy vannak, akik ezt nem akarják. Lesz ennek folytatása, illetve más módja annak, hogy a 

katolikus egyház új óvodához jusson. Ebben kéri majd a testület segítségét megfelelő, üresen 

álló ingatlan megszerzésében, átadásában. 

A hátrányos sorsú fiatalok megsegítésére Szűcs Csaba alpolgármester úrral és Polgármester 

úrral nagy és erőteljes léptekkel haladnak, hogy ősszel legyen egy olyan pályázata a városnak, 

ami az emberi erőforrások operatív programban speciális iskolákra, művészeti iskolákra fog 

részben kiíródni. Már megkeresték őket több soron, hogy legyen mód arra is, hogy a régi 

pártház épületéből ki lehessen majd költöztetni ezt a két fontos intézményt, mert egyik oldalon a 

rászorultak, másik oldalon nagyon tehetséges fiatalokat kellene emberi körülmények között 

oktatni. Ebben kéri majd szintén később a testület segítségét.  

Az elmúlt testületi ülés után olvasva a Halasi Tükör újságot, hallgatva és nézve a helyi 

híradásokat, s különféle internetes felületeken, szeretné elsőként megszólítani Patocskai Tamás 

képviselő urat, hogy a Kiskunhalasi Gábor Áron laktanyával kapcsolatban tisztelettel kéri a 

képviselőjüket fent a Parlamentben is, hogy a zárt tábort ne akarják bezárni jelen pillanatban. 

A hazának óriási szüksége van rá. Egyrészt zárt tábor, ahol sok száz magyar ember véd jelenleg 

175 bevándorlót, akit ki fognak utasítani az országból. Ennek a sok száz embernek egyrészt 

munkahelyet teremtettek, másrészt pedig, ha kérnek, akkor néha adni is kell. Kiskunhalas 

mindig is vállalta ezt a terhet a múltban is. Ezt ismeri mindenki Kiskunhalas elmúlt száz éves 

történetéből legalább. Ezt a tábort ne támadják, ennek nincs értelme.  

A Fazekas utcai átmeneti szállásnak, mindig új nevet adnak annak megfelelően, hogy milyen 

pályázat futott, tíz évre fenntartási kötelezettsége van az államnak, mert fel lett újítva. Annak a 

bezárására jelenleg nincs mód. Utána lesz mód, ha az unió leveszi ezt a kötelezettséget a 

Belügyminisztérium válláról. Akár a város meg is szerezheti.  

A Gábor Áron Laktanya a Szegedi úton mégis egy olyan laktanya, amit Magyarországot is védi. 

Kéri, hogy ne támadják az ott dolgozókat se amiatt, hogy ott dolgoznak. Ne szüntessék meg, azt 

kéri. Maradjon egyelőre ebben a formában. Annak is köszönhetően Halason és környékén több 

százzal több rendőr teljesít szolgálatot. Ahogy az olvasta a statisztikákat, Halas ma az egyik 

legbiztonságosabb magyar város. Persze biztos találnak tyúktolvajokat és egyéb bűnöket 

elkövető embereket, de Halas ma egy biztonságos helynek mondható. A környéken is a rendőri 

jelenlét olyan mértékű, hogy az ország fertőzöttebb részein örömmel fogadnák ezt a rendőri 

jelenlétet. Ha van valami jó rosszban, akkor ez. 

Azt is hallotta az előző testületi ülésen, hogy öt éves ciklusról beszélnek, s az első 1,5 év után 

számon kérik, hogy nem történtek fejlesztések és a fürdő nem lett felújítva. Lehetett 24 esztendő 

2014-ig, amikor nem történt semmi sem fürdő, sem más ügyekben. Kéri Váradi Krisztián 

képviselő urat, akitől hallotta ezt a felszólalást, vagy olvasta, hogy a tanár sem kéri az első év 

végén az érettségi tananyagot az első éves diáktól. Az első után nem kérik a négy, vagy öt évet 

számon. Higgyék el, előbb-utóbb minden meg fog történni.  

A város pályázata, ami bent van a gazdaságfejlesztési innovációs operatív programban, a 

14-es számot kapta. Miután 15 milliárd Ft forrás van az első körben, s 15-öt fogadnak be, 
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Halas befogadásra kerül, tehát jó eséllyel állnak annak elé, hogy a  fürdő külső körzete, ami 

eddig elég csúnyácska volt, megújul, s önerőből, amíg nem lesz uniós, vagy hazai forrás a fürdő 

rekonstrukciójára, addig tudtával Polgármester úr elő fog terjeszteni egy olyan előterjesztést, 

amiben a fürdő medenceterének bővítése, illetve más nagyon fontos beruházás fog megjelenni. 

Ezáltal ha Halas nem is tudja ledolgozni a 2000-es évek pályázatainak hátrányát, hogy itt 

Halason nem történt semmi fürdőfejlesztés ügyben, sem a 2006-2010 közötti uniós ciklus rá eső 

részében az uniós és hazai forrásoknak köszönhető Dél-alföldi Operatív Program forrásait nem 

nyerte el, nem akarta elnyerni Kiskunhalason. Együtt huszonpár esztendőt kell bepótolni 

fürdőfejlesztés ügyben. Ehhez kérnek több türelmet, nem beszélve arról, hogy az első kiírás 

ezzel kapcsolatban csak idén jelent meg. Nem tudtak volna előbb pályázni sem. Dicséretes az is, 

hogy amikor idekerült Halasra, akkori költségvetését tekintve akkor a város mindig a csőd 

szélén tántorgott. Minden hatalmas külső forrásokat kellett bevonni, megszerezni. Tudtával az 

első esztendő tavaly volt, amikor a város nem deficites, hanem szufficites, inkább pluszos volt a 

költségvetés. Óriási dolog is. Ez a bátortalannak titulált költségvetés szerinte nagyon is bátor, 

mert nem engedi a várost eladósítani. Komoly bátorságra ad okot, hogy önerőből is képes a 

város talpon maradni és nem a markát nyújtja állandóan. 

Szeretné kifejteni, ha Kiskunhalason is nagyon szeretnék, ha a következő években, amíg a 

források rendelkezésre állnak, mindenkinek van vállalkozói baráti köre, ahol pályázni 

szándékozó, vállalkozó kedvű emberek, hölgyek és urak vannak, s Halason nagyon sok komoly 

vállalkozás próbál pályázni. Azt tapasztalta, hogy információhiányban szenvednek. Rendkívüli 

módon nem látnak ezen a pályán. Arra kéri mindannyiukat, hogy biztassák, ha tetszik, ha nem, 

hogy milyen színű kormány van hatalmon. Azokat a forrásokat nem kell otthagyni, amelyek 

felkínálásra kerülnek, sem a gazdaságfejlesztési, sem a kutatásfejlesztési forrásokból, nem 

beszélve az agráriumhoz és a vidékfejlesztéshez nyújtott forrásokról, amiről csak egy példát 

szeretne mondani. Olyannyira lassan haladnak a pályázók, hogy a három hónappal ezelőtt 

meghirdetett és két hete megnyílt forrásokra, jelenleg egy telepítési pályázatra 19 milliárd Ft 

van kiírva, eddig összesen 900 millió Ft-nyi igény érkezett be országszerte. Biztatni kellene az 

agráriumban lévő helyi vállalkozásokat, őstermelőket, nagyobb termelőket, hogy igenis 

használják ki a ma még forrást tekintve óriási lehetőségeket. Kér mindenkit, hogy nyugodtan 

biztassa vállalkozó barátait, hogy pályázzanak. Ha kell, akkor nyugodtan hívhatják őt is, hogy 

segítsen, mert készen áll bárkinek, bármikor segíteni.  

Nagyon fontos és nagyon szeretné, ha Halason sikerrel vinnék, a családok otthonteremtési 

támogatását, a CSOK-ot. Hogy mindenki számára világos legyen, az a következő évek és 

évtizedek pozitív demográfiai ugrását meghatározó döntés a kormányzat részéről. A kassza 

gyakorlatilag felülről nyitott. Ebben az évben, bár 40 milliárd Ft van megcélozva, de ha kell, 

akár 200 milliárd Ft is rendelkezésre fog állni arra, hogy legalább 20 ezer új lakás építését 

elindítsák. Biztatja, akinek 40 év alatti a férje, vagy a felesége és még vállalni mernek, remélik, 

hogy mernek vállalni legalább három gyermeket, nagyon kiemelt támogatást lehet elérni. Itt 

látszik, hogy nemcsak beszélnek arról, hogy a demográfiai negatív völgyet elkerüli az ország, 

legalább stagnál az országuk lakossága, hanem gyarapodjon is. Ebből a völgyből kivezető út 

egyik alappillére a családok otthonteremtési támogatási és ajánlja ezt minden halasi házaspár, 

vagy élettársi kapcsolatban élő részére. Azok részére is, akik már negyven év felett vannak, de 

van legalább három gyerekük. Számukra is nagyon komoly lehetőséget kínál a CSOK 

kedvezménye. Ennek talán az is lehet az eredménye hat év múlva, hogy kell Halason új 

óvodákat nyitni, mert annyi leányka és fiúcska fog születni, hogy kell nemcsak óvoda, hanem 

később iskola is. Nem az osztálylétszámok csökkenéséről kell majd beszélni, hanem éppen 

növekedéséről. Egy fontos lépés ez ügyben a CSOK támogatása.  

Szeretné itt azt is kifejteni, hogy a turisztikai fejlesztések, amelyeket az elmúlt hónapokban a 

város vezetése és a hivatal dolgozói előkészítettek szakértőkkel, egy komoly lehetőséget fog 

kínálni ennek a városnak. Bízva abban, hogy az eddig is jól szereplő, GINOP-os pályázatokon 
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jól szereplő halasi vállalkozások mellé fel lehet építeni egy új ágazatot építeni Kiskunhalas 

városának, ez a turisztika. Mindannyiuk szemében a gyógyvíz, a gyógyfürdő, a gyógyhely, tehát 

a halasi fürdőfejlesztés ugyanúgy, ahogy mondotta korábban, egy nagyon komoly szereplő 

ebben a témában. Ehhez jön a többi olyan pályázat, amelyek vonzhatják azokat, akik szeretnek 

befektetni, beruházni, akár egy szálláshelyfejlesztés révén is. Ha már csak megdupláznák a 

halasi fürdő teljesítményét és a látogató számát, akkor már megérte sok százmillió forint 

elköltése és Halas talán fel tudja egyszer magát küzdeni Mórahalom felé, ahol 450-500 ezer 

vendég fordul meg évente. Szeretnék utolérni az előttük fürdőügyben 15 év előnnyel küzdő és 

haladó Mórahalmot és partnerévé válni ebben a következő két-három esztendőben. Ehhez 

mindenfajta pályázatot ragadjanak meg, amelyek meg fognak nyílni a turisztika területén a 

következő hetekben, hónapokban és évben. Biztassák, akár horgászüzlete, akár Sóstói 

fejlesztési célterülete van. Hozzák úgy rendbe Halast, hogy ide lehessen hozni sok-sok 

vendéget, s hagyják is itt a pénzüket. Ehhez biztassák azokat, akiknek van Bács-Kiskun megye 

ezen részén forrása hotelépítésre. Nagyon komoly lehetőség ez Kiskunhalas számára. 

Amit még szeretne zárszóként elmondani, hogy a tavalyi évben egy közbeszerzési hiba folytán 

országszerte nem indultak el az útfelújítási programok, ez idénre csúszott át. Az eredménye az 

lesz, hogy a kora tavaly augusztusra ígért talán idén augusztusra megvalósul. Az 53-as főút 

Kiskunhalas-Sóstó táblától Kiskőrös-Kecel-Soltvadkert közös körforgalmáig történő felújítása. 

Ez kulcsfontosságú Kiskunhalas szempontjából.  

Nem jó hír még, de reményeik szerint jó hír lesz belőle, hogy folyik a három-négyszámú közutak 

fejlesztéséhez a tervezési munka a Magyar Közút Np. Zrt. megyei és országos hivatalaiban. 

Prioritást élvez, a Kiskunhalas-Kiskunmajsa közötti út felújításához szükséges tervek is 

előkészítés alatt állnak. Reményeik szerint, ha nem is a parlamenti választásokig, hanem 

későbbi időszakig reményeik szerint az út el fog készülni és a többi is, ahogy lesz rá mód, 

fejlesztik. Tudja, hogy a pohár félig üres, ha útfejlesztésről van szó. Bács-Kiskun megyében a 

2000 km leromlott állapotú közút felújítására az igény több, mint 300 milliárd Ft csak 

Bács-Kiskun megyéből. A legjobb esetben jövőre, ha az államkassza bírja, akkor 500-700 

milliárd Ft-os keret tudna megnyílni legjobb esetben. Nekik ebből kellene 300 milliárd Ft, hogy 

a bács-kiskun megyei utakat felújítsák, nem beszélve a még hátralévő 280 km-nyi útszakaszra, 

ami a választókerületben is rossz állapotú. Van bőven tennivaló, s kevés a forrás hozzá. Ezt 

tessék megérteni, ha valaki ez ügyben nyilatkozik, akár támogatólag, akár dehonesztálóan.  

Megköszönve a lehetőséget, hogy szólhatott, biztatván a halasiakat, hogy használják a megnyílt 

és megnyíló európai és hazai források adta lehetőségeket, s Halas várost tegyék naggyá, 

erősség, gazdaságát fejlesszék. Ebben bármikor kész bárkivel partnerként leülni és segíteni a 

munkáját. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni Képviselő úr tájékoztatását. 

 

 

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 azzal a kiegészítéssel, hogy az osztósként 

érkezett "A Bethlen Gábor téren építési helye kijelölése" című előterjesztést 26.napirendi 

pontként javasolja tárgyalni. 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 557   Száma: 16.03.31/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 13:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

 

     

557   Száma: 2016.03.31/0/0/A/KT 

 

71/2016. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2016.március 31-i ülésére kiküldött eltérően a „A 

Bethlen Gábor téren építési hely kijelölése” című osztós előterjesztést 26. napirendi pontként 

kívánja tárgyalni. 

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

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

(VI.01.) számú rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté 

nyilvánításáról szóló 22/2005. (VI.01.) Ktr. sz. rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, 

valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club  

támogatása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal kötendő Ivóvízellátó 

vízközmű vagyonátadási megállapodás 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

2015.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Hozzájárulás fészekrakó program kidolgozásához Tapodi Attila  

képviselő 

 

9.  A Néptánc Kulturális Alapítvány által használt Kiskunhalas Szabadkai u. 

1.sz. alatti ingatlan helyzetének rendezése  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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10.  Bundzsák Dezső Sportközpont elnevezése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Hirling József Lovaspark elnevezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat létrehozása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok TOP-5.2.1 pályázat kapcsán konzorciumi partner 

jóváhagyása 

 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 

293/2014. Kth. számú határozat hatályon kívül helyezése, valamint új 

szabályozás elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése 

költségalapon meghatározott lakbéren történő bérbeadására 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent 

Imre utca 2. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A Kiskunhalas, Bem utca 2. szám alatti ingatlan ingyenes 

vagyonkezelésbe adása   

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  A Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” 

ingyenes vagyonkezelésbe adása   

 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  A Kiskunhalas, Hősök tere 1.szám alatti ingatlanban lévő „Díszudvar” 

ingyenes hasznosításba adása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  A Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 

Szabályzat) módosításának kezdeményezése  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Felhatalmazás VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítés”  fejlesztésére irányuló pályázat 

benyújtására  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  A 2016-17.évi hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási program 

indítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  A Csipke városközpont idős, leromlott fáinak ütemezett leváltása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadása   

Fülöp Róbert 

polgármester 



12 
 

  

25.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  A Bethlen Gábor téren építési hely kijelölése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

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

(VI.01.) számú rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Nem igazán a tartalmával van gondja, hanem egymás után több hasonló rendelet is jön majd 

napirenden. Magát a rendelet-tervezet 2.§-át következetésen, nem érti ezt a mondatot. 

Valószínűleg vele van a hiba, mert amikor először látta, azt hitte, hogy jó. Így szól: „A rendelet 

2016.április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.” 

Nem értette. Erről a rendeletről beszél. Ennek a gondolatnak a folytatása az 1.§-sal nem külön 

paragrafus, akkor biztos így van. Ő ezt így érti. Vagy egy szó hiányzik onnan, vagy valami. 

Következetesen jön. A rendeletalkotó biztosan nem így gondolta. Azt szeretné, hogy vagy 

fogalmazzák át, vagy nem tudja. Szerinte nem helyes így a rendelet. Ma kifüggesztik és holnap 

már meg is szűnt. Ő így érti.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy aki nem jártas a jogban, annak valóban kicsit furcsa a nyelvezete. Ezt a 

kérdést ő is feltette, amikor képviselő lett, hogy is van ez. Ő is ugyanazon logika alapján ment, 

mint Képviselő úr. Akkor meg lett nyugtatva, hogy teljesen normális jogi eljárás. Átadja a szót 

Jegyző asszonynak, aki megerősíti ezt.  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző:  

 

Annyit jelent mindössze, hogy ez a rendelet április 1-jén hatályba lép és a hatályba lépést 

követő napon hatályát veszti, hogy ez a rendelkezés, amiről most határoznak, beépül az eredeti 

rendeletbe, egységes szerkezetbe kerül azzal. Egyébként a jogszabályalkotásról szóló törvény is 

így írja elő.  

 

-----Hozzászólások----- 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Követik azt az eljárást, ami elő van írva számukra. Bármennyire is furcsán értelmezhető, ez így 

helyes. Akkor úgy mondja, hogy így jogszerű. 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 558   Száma: 16.03.31/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 13:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 



14 
 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

558   Száma: 2016.03.31/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 6/2016. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

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

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  szociális 

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

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

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

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

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

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

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

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

jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2.§ 

 

E rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.” 
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-----Napirendi pont----- 

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 559   Száma: 16.03.31/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

559   Száma: 2016.03.31/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 7/2016. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

 a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 16.§ (1) bekezdésének a) pontjában, a 

18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

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

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

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

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

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

rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

2.§ 

 

E rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.”  

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya:Egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról 

szóló 22/2005.(VI.01.) Ktr. sz. rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Egyelőre csak egy rövid kérdése lenne. Az előterjesztésben szerepel, hogy őshonos fajtákkal 

kell kiváltani az ott megtalálható fákat, bokrokat. Ha jól érti, ez arra is vonatkozik, hogy egykor 

Csetényi doktor által odatelepített főleg tűlevelű fákat is ki fogják váltani és azok megszűnnek? 

A most megtalálható tóban lévő sás és nád teljes egészében kiiktatásra kerül majd az által, hogy 

ott csónakázótavat hoznak létre a pályázat keretében? 

 

Baics Tamás környezetvédelmi referens: 

 

Alapvetően értelemszerűen csak az a növényzet lesz lecserélve, aminek az egészségi állapota 

olyan, hogy azt indokolttá teszi. Vélhetően lesz benne egy-két tűlevelű növény is, de 

mindenféleképpen főkertészükkel és nemzeti parki kollégájával egyeztetve fogják elvégezni. 

A vízi növényzet irtása is csak a szükséges mértékben fog megtörténni. A tározó egyik részén 

vízibivalyok fogják kezelésbe venni a növényzetet. A tározó egy része teljesen érintetlen marad 

pont az állat- és növényvilág védelme érdekében. A harmadik résznek csak egy részéről lesz a 

növényzet irtva, inkább karbantartva, úgy fogalmazna, ahol valóban ilyen tervek is 

szerepelnek.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Bár nem szorosan kapcsolódik az előterjesztéshez, de mégis kapcsolódik hozzá, amit szeretne 

mondani. A legutóbbi testületi ülésen éppen ő volt az, aki megfogalmazta kritikaként, vagy 

észrevételként, hogy az volt a gondjuk a múltkori döntésnél, amikor pályázatokról döntöttek, 

hogy tulajdonképpen biankó döntést hoztak. Úgy adtak felhatalmazást a pályázat benyújtására, 

hogy nem ismerték a részleteket. Ez megtörtént azóta már. Dr. Skribanek Zoltán képviselő 

zanzásított változatában összefoglalta napirend előtti felszólalásában. Részleteiben 

mindannyian, így képviselőként is a médiából értesültek arról, hogy egy-egy pályázat és azon 

belül konkrétan ez a pályázat, amit ez az előterjesztés is érint, milyen tartalommal lesz 

megtöltve. Pont ezért mondta, hogy szerencsésebb lett volna úgy előterjeszteni, hogyha már ők 

képviselők a döntés pillanatában látják, hogy mit szeretnének megvalósítani. Egyrészt 

megalapozottabban tudtak volna döntést hozni, másrészt jobban el tudták volna mondani a 

véleményüket. Így csak most nyílik rá lehetőség, miután képviselőként is a médiából értesülnek 

arról, hogy mit szeretne a város.  

Amit Képviselő úr elmondott napirend előttijében, alapvetően jó pályázatok és tudják őket 

támogatni. Nyilván ezt is meg fogják szavazni természetesen, ahogy múltkor is tették, 

ugyanakkor fenntartásaik vannak ezzel kapcsolatban is, főleg annak tartalmával kapcsolatban. 

Kiderült, amit a médiából megtudtak, hogy körülbelül 900 millió Ft értékben tájház, 

csónakázótó, kisvasút lenne a Csetényi park területén megvalósítva. Nem tudják azt, hogy 

ennek mennyi lesz majd az üzemeltetési költsége, de feltehetőleg több tízmillió forintot fog 
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kitenni. Kérdéses, hogy rentábilis lesz-e. A kisvasút üzemeltetési meggyőződésük, hogy nem két 

fillérbe kerül. Kérdés az, hogy ennek lesz-e akkora turisztikai vonzereje, kihasználtsága, ami 

valóban rentábilis üzemeltetést tesz lehetővé. Efelől megmondja őszintén, hogy neki vannak 

kétségei.  

Azt értik, hogy nem lehet a strandot fejleszteni és akkor s strand környékét kell fejleszteniük, de 

neki vannak aggályai a médiában elolvasott tartalommal, hogy feltétlenül ez-e a jó megoldás, 

ha erre költik el ezt a pénzt. Számolt-e a város azzal, ha ott a Csetényi park környékén 

kialakítják ezt a komplexum együttest, akkor fenn tudják-e tartani, rentábilis lesz-e, hogy fogják 

üzemeltetni, ki fogja üzemeltetni, vannak-e ennek költségei, feltehetőn vannak, milyen költségei 

vannak? Erről is jó lett volna, ha látnak valamilyen tájékoztatást, kimutatást.  

Nem a pályázat ellen vannak, hanem annak a beltartalma így utólag megismerve kicsit 

kérdéses. Ezt az előterjesztést is elfogadják, nem akarnak ellene menni a dolognak, mert a 

Csetényi park állapota nagyon leromlott. Ha valamiféle felújítást, rekultivációt, vagy 

revilatizációt ezen a területen véghez tudnak vinni, annak mindannyian örülnek. Ezek a 

grandiózus tervek szerintük kicsit túl merészek és nem lettek konkrétan átgondolva. A 

kisvasútra, tájházra gondol elsősorban.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően azt tudja elmondani, hogy amikor a képviselő-testület döntött, még nem volt kész a 

pályázat. Bármennyire szerették volna bemutatni azt, hogy milyen elemek kerülnek 

megfogalmazásra. Akkor még ezt nem tudták megtenni, mert nem voltak vele készen azok, akik 

tervezték. Azzal együtt, hogy ez a pályázat benyújtásra került, elkészült egy költség-haszon 

elemzés, egy üzleti terv, egy hosszú távú megvalósíthatósági tanulmány. Nem tart annyira attól, 

hogy önmagában ez a dolog működésképtelen lesz. Nyilván van ennek egyfajta kockázata, de ha 

nem mernek kockázatot vállalni abszolút, akkor nem fognak tudni előremozdulni. Azt tudja 

javasolni Képviselő úrnak, hogyha ideje engedi, akkor jöjjön be a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztályra és bele tud tekinteni ezekbe az elemzésekbe. Talán meg tudják nyugtatni 

afelől, hogy ennek a parknak az üzemeltetése egy pályázati kötelem lesz. Ebben kellene piaci 

alapon működnie folyamatoknak. Reményeik szerint, illetve a pályázatban lévő üzleti terv 

szerint ez egy kivitelezhető és véghezvihető gondolatsor. Ők tényleg abban reménykednek, hogy 

egyrészt a pályázat támogatásra alkalmas lesz, s ha megvalósítják, akkor pedig egy életképes 

konstrukciót hívnak létre és ez hosszú távon meghatározhatja a városnak a turizmusba fektetett 

hitét is és irányait. Szerinte ez mindenképpen egy pozitív történet a városban.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ő szerette volna meginvitálni Képviselő urat, hogy a most benyújtott pályázatot bemutassa. 

Alapvetően a múltkori testületi ülésen is elmondta, hogyha ez a pályázat nyer, akkor még 

nagyon sokszor ide fog kerülni eléjük az ügy, mert a támogatási szerződést, amiben nagyon 

bíznak, majd alá kell írni. Számos olyan döntés még hátra van az üzemeltetéssel kapcsolatban, 

amiről mind ők hozhatják meg a döntést.  

Mivel a mai nap többször lesz téma, a fákkal kapcsolatban szeretné eloszlatni azt a véleményt, 

hogy a jelenlegi képviselő-testület, vagy annak a többségi frakciója faellenes lenne. Ez távol áll 

tőlük, viszont azt gondolja, hogy a városnak azon a pontján, ahol tényleg életveszélyes, vagy 

balesetveszélyes fák vannak, vagy sokszor már nem is fák, hanem inkább csak fának látszó 

tárgyak összedrótozva, azokat mind a testi épség, mind pedig a többi fa érdekében jobb, ha 

eltávolítják.  

A Csetényi parkra elkészített pályázatnál azt szeretné elmondani, hogy nagyon fontos szempont 

volt az, hogy az embereket egy természet közeli állapotba becsábítsák, s a park jellegét tényleg 
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megőrizze. Ezzel kapcsolatban az lesz a cél, hogy amennyi fát lehet, azt megtartsák. Azokat az 

épített elemeket, amelyeket tartalmaz a pályázat, úgy hozzák létre, hogy ezek ne sértsék a fákat.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Egy kicsit érdekesen hallgatta végig Váradi képviselő hozzászólását, hiszen pont az előző 

testületi ülésen volt az, amikor a strandról beszélgettek. Most itt van, hogy magát a strandot 

nem, de viszont a környezetet, a Csetényi parkot tudják fejleszteni. Pont őket hívták 

bátortalannak, hogy nem mernek belevágni akár fejlesztésekbe. Amikor itt van egy fejlesztés, 

azt gondolja, hogy mondhatják azt, hogy Magyarországon is egy egyedülálló parkot tudnak 

létrehozni, aminek egyébként turisztikai szempontból azért van jelentősége, mert 

csúszdaparkból az országban van közel száz olyan hely, ahova ellátogathatnak a lakosok, 

viszont ilyen park nagyon kevés lesz. Turisztikai szempontból, bevétel szempontjából véleménye 

szerint nagyon is meg fogja állni a helyét. A látogatottság létszáma fog növekedni. Ahogy 

Polgármester úr is mondta, minden esélye megvan rá, gazdálkodási szempontból is biztos ki 

fogja termelni. Bele kell vágni ebben a dologba. Ennek a hozzáállásnak köszönhetik azt, hogy 

25 éve, akár ha a strandot nézik, nem történt fejlesztés. Nem mertek belevágni, nem látták át, 

vagy nem akarták átlátni, ha ez kész van működőképes lesz-e, el tudja-e saját magát tartani. Azt 

gondolja, hogy több esélye Halasnak nincs, hogy akár a környezetet rendbe tegyék. Ahogy 

tegnap is elmondta, minden egyes olyan pályázaton el kell indulniuk. Ezeknek a félelmeknek, 

amelyeket Váradi képviselő is elmondott, hogy van-e alapja, vagy nincsen, azt gondolja, hogy 

bele kell mindenféleképpen vágniuk. Arra kell törekedniük, hogy gazdasági szempontból is 

megállja a park a helyét, ha kész van.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Halas fájdalmasan sok mindenről maradt már le az elmúlt évtizedekben. Ennek a 

következményeit még fogja viselni sokáig. El kell kezdeni utána iramodni nemcsak 

Mórahalomnak, ahogy az országgyűlési képviselő úr is mondta, hanem azoknak a 

lehetőségeknek, kincseknek, amelyek Halason jelen vannak. Egyszerűen csak ki kell használni. 

Ez egy óriási és hatalmas lehetőség, mindenképpen meg kell ragadni. Nemcsak ezt, hanem 

bármi mást. Mórahalom ebből él. Ami lehetőség van, arra ugranak, repülnek, kitalálnak 

valamit, akár még kerülőutakat is, címkét találnak rá. Piacot csináltak közösségi térként és 

ebből működnek. Halasnak mintának kell lennie és utána kell iramodnia, minden fillérért le kell 

hajolni. Ez ráadásul nem is fillér. Mindenképpen pénzt fog hozni szerinte. Egy turisztikai 

csomag része lesz ez, vonzatai is vannak, nemcsak a park önmagában, hanem a vendégek akár 

a strandot meglátogatják, fogyasztanak, vásárolnak, megszállnak, ebédelnek. Más 

vállalkozóknak, a város részére ez mindenképpen egy óriási nagy lehetőség. Pillanatnyilag ez a 

lehetőség van, rá kell startolni, meg kell ragadni. Az eddig alapvetően gondot jelentő területből 

Halas egyik ékessége fog válni feltehetőleg. Ezt nagyon üdvözli és örül neki. A fák miatt nem 

kell aggódni. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a nevét adja hozzá, hogy támogatja. 

Semmi bántalom nem fogja érni a fákat, szebb lesz, mint volt. Csak ahhoz nyúlnak hozzá, ami 

indokolt. Úgy gondolja, hogy csak üdvözölni és támogatni lehet ezt, s várni mielőbbi 

végrehajtását ennek a pályázatnak.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy picit talán kezdenek elkanyarodni. Reméli,hogy maradnak annál, hogy ezt az előterjesztést 

tárgyalják.  
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nem akar nagyon elkanyarodni, de Alpolgármester úr felvetésére úgy érzi, mindenféleképp 

szükséges válaszolnia. Félreértette Képviselő úr és Alpolgármester úr a mondandóját. Nem 

mondták egy szóval sem, hogy nem támogatják ezt a fejlesztést. Nem figyelte jól, hogyan 

fogalmaz. Azt mondta, hogy aggályaik és kétségeik vannak ezzel kapcsolatban. Pont ezért 

hangsúlyozta a múltkor is és most is, hogy sokkal szerencsésebb lett volna, ha nem a médiából 

értesül egy város vezetésére megválasztott képviselő, még akkor is, ha azt csak ellenzéknek 

választották meg, s úgy gondolják, hogy az ellenzék csak egy problémaforrás, aki elmondja itt 

havonta egyszer a véleményét.  

Szerencsés lenne, ha az ellenzék nem a médiából és nem utólag értesül arról, hogy egyáltalán a 

város mire szeretne pályázni, hanem ahogy az a demokráciában szokott lenni, be van vonva 

ebbe a folyamatba. Megértette Polgármester úr válaszát is, hogy a múltkor még nem volt kész. 

A múltkor is elmondta, hogy meg lehetett volna úgy oldani, ahogy történt már az elmúlt 15 

évben sokszor, hogy ilyen esetben, ha még nincs kész a pályázat, akkor nem biankó 

felhatalmazást adnak, hanem ha elkészül a pályázat, kiküldik a képviselőknek a pályázatot akár 

rövidített változatban, legalább annak tartalmát ismerjék meg. Összehívnak egy rendkívüli 

testületi ülést. Ennél egyszerűbb ügyekben is. Lásd a múltkor is össze kellett hívniuk egy 

rendkívüli testületi ülést egy földbizottsági döntés ügyében. Ha arra összehívják, s azt 

gondolják, hogy ez egy fontos dolog, 900 millió Ft-ról és a város jövőjéről van szó, akkor nem 

gondolja, hogy problémát okoznak bármelyiküknek az, hogy összehívnak egy rendkívüli 

testületi ülést és bejönnek ide. Megtárgyalják, elmondhatják a véleményüket, akkor meg tudják 

győzni őket arról, hogy ez a beruházás rentábilis, kimutatják nekik hogy fog működni, meg fog 

térülni, mennyibe kerül az üzemeltetése, s lám máris eloszlatják a kétségeiket. Alpolgármester 

úr nem figyelt, nem mondta, hogy ellene vannak a fejlesztésnek, illetve Hunyadi Péter képviselő 

úr sem figyelt, teljesen félreétették. Az eljárással volt a problémájuk a múltkor is, s az eljárással 

van a problémájuk most is. Elmondta és mégegyszer megismétli, hogy mind a pályázatokat, 

mind ezt az előterjesztést, meg fogják szavazni. Jó lenne, ha a jövőben nem így kezelnék az 

ellenzéket, hanem valamilyen szinten bevonnák őket legalább véleménynyilvánítás és 

tájékoztatás szintjén a város jövőjét érintő fontos kérdésekbe. Azt gondolja, hogy ezt a város is 

megérdemli a nyilvánosság előtt.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem gondolja, hogy ez egy zárt ajtós előkészítés lett volna. Az első perctől az utolsóig 

igyekeztek mindenkit tájékoztatni. Azzal együtt, hogy a pályázat tulajdonképpen az utolsó 

pillanatra készült el és állt össze olyan állapotba, hogy benyújtható lesz, azért volt szerencsés, 

hogy már a képviselő-testületi felhatalmazás már megvolt, mert ott már erre nem lett volna 

fizikailag idő és lehetőség. A rendkívüli ülésnek is megvannak a maga kritériumai.  

Utána, hogy a megyei közgyűlés keretében átvehették ezt az oklevelet és ott kinyitották a már 

benyújtott GINOP-os pályázatot, s ott volt a média, s a médián keresztül lett tájékoztatva 

gyakorlatilag mindenki, higgye el Képviselő úr, hogy nemcsak az ő frakciójuk, de a másik 

frakció sem kapott korábban tájékoztatást arról, hogy milyen pontos elemeket tartalmaz maga 

a pályázat. Azt tudták elmondani, ami az előterjesztésben is szerepelt korábban. Szerinte ez így 

jól volt lekezelve. Ez egy rendben lévő folyamat volt. Az lenne a legszerencsésebb, hogy úgy 

tudnák előkészíteni a pályázatokat, hogy amikor döntés születik róla, egzakt, konkrét tényekről 

tudjanak beszélni. Ezen rajta lesznek, de ez egy viszonylag rövid idő alatt és nagyon 

megfeszített tempóban készített pályázat volt. Ez egy speciális eset, ebből nem vonna le 

messzemenő következtetéseket. A tájékoztatást minden esetben igyekeznek megtartani. Ezt szem 

előtt tartják.  
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További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 560   Száma: 16.03.31/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 14:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hunyadi Péter Tart. FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

560   Száma: 2016.03.31/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 8/2016. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

22/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi  önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

22/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) II. melléklet 2. pontja az 1. 

melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.” 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 

2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú 

módosításának jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést szeretne tenni mielőtt továbbhaladnak az ügy tárgyalásában, hogy az 

előterjesztés, ami új változatban felkerült az internetre, a 3.pontja megváltozott. Az első két 

pont szól arról, hogy ők ezeket a bérleti díj módosításokat elfogadják, illetve a KEOP pályázat 

kapcsán a megvalósult mechanikai és biológiai válogatócsarnok üzemeltetésére elfogadják a 

konzorcium ajánlatát és ily módon ez üzemeltetésbe kerül.  

A 3.pont új verzióban , s azért kellett ezt megváltoztatniuk, mert kérdéseket fogalmaztak meg a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé. Olyan aggályok és problémák merülnek fel a 

vagyonkezeléssel kapcsolatban, miszerint a pályázatokban jellemzően vannak olyan 

kritériumok, amelyek visszapótlás kötelezettséget írnak elő az önkormányzatok számára. Ezek a 

csökkentett bérleti díjak nem teszik lehetővé a visszapótlási mérték teljesítését. Az 

önkormányzatnak szépen lassan megkeletkezne ez a fizetési kötelezettsége, amit meghatározni 
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sem tudnak, hogy mekkora összegű lesz.  

A minisztériumnak feltették ezt a kérdést, hogy mi az eljárás, mit tegyenek, hiszen a 

közszolgáltatók az árak befagyasztásával nem tudják kiegészíteni árváltoztatással a 

bevételeiket olyan mértékűre, hogy ezt a visszapótlási értéket meg tudják termelni. Ezáltal a 

vagyonkezelő sem tudja a megfelelő visszapótlást a rendelkezésére bocsátani az adott 

eszközöknek. Egy ilyen kettős helyzet alakult ki, aminek a feloldására a minisztérium azt a 

javaslatot fogalmazta meg, hogy április 1-jétől létrejön az új állami vagyonkezelő cég, mint jogi 

személyiség, akinek, ha az önkormányzat átadja a vagyonát kezelésre, akkor mentesülnének az 

alól a teher alól, amit a mai napon jelent számukra.  

Azt gondolja, hogy önmagában ez az irány jól kivitelezhető. Ha elindulnak ezen az úton, akkor 

a kockázatokat, amelyek ebben az ügyben rejlenek az önkormányzat számára, minimalizálni 

tudják és le tudják csökkenteni olyan mértékűre, ami elfogadható. Mostani állapotában és ezzel 

a csökkentett bérleti díj mértékkel véleménye szerint egy nagyon komoly kockázatot hagynak 

benne a rendszerben, ami fizetési kötelezettségként fog valósággá válni. Úgy fognak vele 

találkozni. Ha ez az ügy nem rendeződik valamilyen más módon, akkor az önkormányzatoknak 

kell kiegészíteniük az eszközök visszapótlását. Ő ettől tart, ezért került megfogalmazásra ez a 

3.pont ennek a minisztériumi levélnek a nyomán. Ezzel elkezdődik az a tárgyalássorozat, amivel 

ezt az állami vagyonátadást és szerepvállalást a hulladékgazdálkodásban elkezdenék 

felderíteni, s előkészítenék a képviselő-testületnek döntésre. Erről szól a 3.pont, ez az, amit 

megváltoztattak az új változatban az előzőhöz képest. Valójában az első két pont elfogadására 

azért van szükség, mert a pályázatnak be kell indulnia és ez nem tűr halasztást. Ezzel a 

kiegészítéssel kérné, hogy gondolja végig mindenki az előterjesztést. Amennyiben felmerült 

kérdés, akkor várják.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Megértette a kiegészítést, de azért meg kell, hogy kérdezze. Előfordulhat-e az, hogy a 

díjbefagyasztás július 26-i dátumig veszteséget fog termelni a városnak?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja elmondani jelen pillanatban, hogy a közszolgáltatók jelezték, hogy a pillanatnyi 

befagyasztott árszint melletti üzemeltetés kapcsán nem tudják kitermelni a bérleti díj mértéket 

az eszközök után. A közszolgáltató úgy szolgáltat, hogy az önkormányzatok eszközeit használja, 

s ezért ő bérleti díjat fizet, amit magából a szolgáltatás díjából kellene neki kigazdálkodni. Vita 

kérdése, hogy alacsony-e a díj, ebben nem foglalna állást, de a jelenlegi díjak mellett azt az 

álláspontot fogalmazták meg, hogy képtelenek ezt kigazdálkodni. Erre jött az a válasz a 

vagyonkezelő részéről, hogy csökkentsék le a bérleti díj mértékét. Le lehet csökkenteni, ezzel 

önmagában nincs gond. A gond azzal van, hogy az eszközök visszapótlására nem lesz 

lehetősége a csökkentett bérleti díjból a vagyonkezelőnek. A vagyonkezelő kötelezettsége 

megvan az iránt, hogy az eszközök visszapótlásáról gondoskodjon. Az egyetlen út az lesz, ami 

alapján tud erről gondoskodni, hogy a tulajdonosait felszólítja arra, hogy az eszközök 

visszapótlására különítsenek el forrásokat és azt adják át számára. Ettől szeretnék mentesíteni 

az önkormányzatot, hogy ez a későbbiekben alakuljon ki. Még nem tartanak ennél a lépésnél, ez 

egy megelőző lépés lenne, hogy kimanőverezzék magukat abból a pozícióból, hogy ez az állapot 

bekövetkezhessen egyáltalán.  

 

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

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 561   Száma: 16.03.31/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

561   Száma: 2016.03.31/4/0/A/KT 
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72/2016. Kth. 

A Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. 

napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának 

jóváhagyása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Kiskunhalasi térséghez tartozó 

tagjaként úgy dönt, hogy a: 

 

1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Ajánlatkérő 

által „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 

elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék 

mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 

Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek 

közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása mellett, 

az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési 

közszolgáltatási feladatok ellátása - Kiskunhalasi térség” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII törvény előírásainak megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja 

szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a 

HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit 

Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő 

(székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.)] képező gazdasági szereplőkkel a jelen 

határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási Szerződést 

Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

2. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösségben részes 

egyes önkormányzatok által 2014. június 26. napján a Kiskunhalasi térséghez tartozó 

önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 

teljesítésére megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosítását 

a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti, 

továbbá felhatalmazza annak Kiskunhalas Város Önkormányzat nevében történő aláírására 

Fülöp Róbert Polgármestert. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

Polgármestert, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásból, valamint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelési és 

Közszolgáltató Zrt.-ből történő kilépést, valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. részére történő vagyonátadást előkészítse, az ehhez szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,  

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Bedő Tamás Társulási Tanács elnöke, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

Illés Tibor vezérigazgató, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelési és 

Közszolgáltató Zrt. 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club támogatása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez is egy olyan előterjesztés, ami az új változatú meghívóban szerepel csak, tehát a bizottságok 

nem kapták meg felülvizsgálatra. Annyi kiegészítést tenne az előterjesztéshez, hogy ezt a típusú 

előterjesztést, támogatást a képviselő-testület az utóbbi években, amióta TAO (ld. társasági 

adóról és osztalékadóról) források léteznek. Ezzel a segítséggel az önerő létrehozásában 

tesznek segítséget. Ezt a lépést felajánlották a többi TAO-ban érintett klub számára, egyelőre 

más nem akart élni ezzel a lehetőséggel. Ezért van az, hogy csak és kifejezetten a kézilabdaklub 

az, akiről most szó van.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A tavalyi évhez képest annyi változás történt a klub támogatását illetően, hogy már az U11 és 

U13-as korosztály is megjelent, nem fiatalemberekkel, hanem ifjú hölgyekkel. 80 fő helyett már 

140 fővel működik a klub. Továbbá tájékoztatást kapott elnök úrtól, hogy 60 millió Ft feletti 

TAO támogatást nyertek az idei évvel kapcsolatban. 

Ezek a kérdések szoktak elhangzani bizottsági ülésen az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 562   Száma: 16.03.31/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 14:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

562   Száma: 2016.03.31/5/0/A/KT 

 

73/2016. Kth. 

A Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.680.000 Ft összegű támogatást nyújt a 

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 

támogatási szerződés aláírására. 

A  Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert,  hogy  a  költségvetési rendelet  soron  

következő módosításában szerepeltesse a támogatási összeget. 
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Határidő: 2016.június 30. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Demeter József  Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club elnöke 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal kötendő Ivóvízellátó vízközmű 

vagyonátadási megállapodás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés is egy olyan, ami az eredeti verzióban nem szerepelt, így bizottsági 

felülvizsgálaton nem járt.  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (ld. BÁH) kereste meg önkormányzatukat azzal, 

hogy aki víziközmű beruházását végezte az önkormányzat területén. A a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény szerint víziközművek  tulajdonosa 

csakis az önkormányzat és a Magyar Állam lehet. Ezáltal, aki víziközmű beruházást hoz létre, 

annak kötelessége, hogy ezt átadja adott esetben az államnak, vagy az önkormányzatnak. 

Esetükben az önkormányzat az, aki ebben tulajdonosként, átvevőként, mint jogi személy 

eljárhat. Valójában ennek a jogi kötelezettségnek tesznek eleget az átadás-átvételi szerződéssel. 

A szerződésben vannak még hiányzó részek. Erre utalt az előterjesztésben és a határozati 

javaslatban is, de ezek nem olyan jellegűek. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

részéről még a képviselő hiányzik, kapcsolattartót kell még megnevezniük, illetve még 

határozatszámot kell még beleírniuk a szerződésbe. Maguk a szerződésben szereplő jogok és 

kötelezettségek valójában a hatályos jogszabályok alapján átvevő és adó kötelezettségeit és 

jogait tartalmazza.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

82 millió Ft-os vagyonátadásról van szó. Mi várható még, hiszen gőzerővel folyik ezen az 
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ingatlanon az építkezés, még akkor is, ha nem az önkormányzat tulajdona az ingatlan? Sajnos 

nem sokat tudnak, ezért rengeteg kérdésük van. Nagy örömmel vették azt a bejelentést, amit 

Kósa Lajos és Lázár János is a közszolgálati médiában bejelentett, hogy megszűnnek a táborok. 

Ezért kicsit érhetetlen, hogy mi történik akkor még itt Halason? Ezzel a témával kapcsolatban 

Polgármester urat is kérdezték, ő sem volt nagyon információval ellátva. Ellenkező irányba 

mennek a nyilatkozatok, a vélemények. Alapvető kérdése, hogy mi várható még a gőzerővel 

folyó építkezéssel kapcsolatban? Milyen kötelezettségeik várhatóak esetleg? Ha kicsit többet 

tudnának, nagyon megköszönné.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja mondani, hogy önmagában, ahogy a beruházás történik és zajlik, ez egy kiemelt 

beruházás, ily módon az építéshatóságuk is csak követi az eseményeket.  

Hogy milyen hasonló közműkérdés merülhet még fel, pillanatnyilag nem tud rá válaszolni. 

Ezzel a konkrét üggyel kapcsolatban keresték meg az önkormányzatot, ebben vannak 

feladataik. Nem tartja valószínűnek, hogy nekik hasonló feladataik lennének. Azt gondolja, 

hogy csak a víziközmű, ami ilyen módon érinti az önkormányzatot is. 

Egy gondolatra visszatérve magára a táborra, a Gábor Áron Laktanya területén működő 

BÁH-os tábor nem egy befogadóállomás, mint amelyek korábban volta Debrecenben, vagy 

Vámosszabadiban, nem tudja melyik volt a másik ilyen hely. Ezeket a helyeket kívánják bezárni. 

Azok a helyszínek, amelyek zártan és őrzött módon a visszatoloncolásra várókat tartják fogva, 

azokat továbbra is üzemeltetni kell, hiszen még mindig vannak olyanok, akik a határ 

megsértésével érkeznek. Őket vissza kell adni abba az országba, ahonnan érkeztek. Amíg ez a 

hullám létezik, addig szerinte nem fog megállni. Ezért is lehet az, hogy a fejlesztések nem álltak 

meg, annak ellenére, hogy az útvonal nagyjából megváltozott az utóbbi időben. 

Nem tudja, hogy tudott-e mindenre válaszolni. Ami az ügyben felmerül és információ 

rendelkezésükre van, igyekeznek ők is megosztani mindenkivel. Egyelőre ennyit látnak. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Kicsit hasonlít ez az ügy az óvoda, iskola dologra, amit Kuris István László képviselőtársuk 

napirend előtt mondott. A média gyakran segít megérteni a dolgokat, néha segít jól 

összekuszálni a szálakat. Szerinte abban nincs közöttük vita, ha bárkiben is felmerülne az, hogy 

itt nyílt befogadóállomás legyen, aki szerinte Patocskai úr mellett ő lenne a másik, aki vinné a 

táblát, hogy ne. Ezt egyikük sem kívánja. Megtapasztalhatták tavaly, hogy milyen állapotok 

voltak, amikor szabadon járkálhattak a különböző nációkból érkező személyek, akikről azt sem 

tudták, kicsodák. Éppen Nyugat-Európában végez kisebb csoportjuk elég nagy felfordulást. 

Ennek az eredménye.  

Amit Országgyűlési képviselő úr is elmondott, s azt gondolja, hogy ez egy fontos dolog, hogy 

jelenleg egy olyan típusú zárt, őrzött szállás üzemel a Gábor Áron Laktanyában, ami évek óta 

volt már a Mártírok útján, illetve a Fazekas Mihály utcában, amelyről azt kell tudni, hogy az ott 

vendégül látott személyek rendőri őrizetben érkeznek. Ott rendőri, s egyéb fegyveres erők őrzik 

őket, s amikor elhagyják az objektumot, akkor is ugyanezek a szabályok vonatkoznak rájuk. 

Hogy ők „vendégül látják” őket, annyi oka van, hogy a Szerb Köztársaság meghatározott 

számú személyt fogad vissza a visszatoloncolási eljárások keretében.  

Nehéz erről a dologról pozitívan beszélni, hiszen szerinte abban is egyet tudnak érteni, hogy ez 

a folyamat abszolút negatív. Azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a Gábor Áron Laktanya 

az elmúlt 10-15 évben teljesen szétrohadt. Amikor ott hozzákezdtek a munkálatokhoz, akkor 
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gyakorlatilag a Csetényi parktól annyiban különbözött, hogy lehetett találni egy-két épületet a 

fák és a növényzet között. Most oda jutottak el, hogy elég nagy területrendezés zajlott, a 

közműveket helyrehozták. Szerinte egy következő közös pont lesz, amiben egyet tudnak talán 

érteni, ha ez a migrációs hullám csökken, s Magyarországnak kevesebb személyt kell 

visszatoloncolni, hiszen kevesebb elfogott személy, akkor kell mindent megtenniük azért, hogy 

ezt a jó állapotba hozott Gábor Áron Laktanyát megszerezzék és egyéb célra, logisztikai 

központnak, vagy bármilyen más célra használják. Ez biztos, hogy nem lesz egy egyszerű üzlet. 

Még annyit szeretne elmondani, hogy talán egyetértésben hozta meg a testület a döntést, 

amikor börtönnek ajánlották fel a területet. Bár akkor arról tájékoztatta a büntetés-végrehajtás 

őket, hogy Kiskunhalason nem lesz börtön. Például ez az objektum véleménye szerint, ha 

csökken ez a migrációs nyomás, erre kiválóan alkalmas lesz.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 563   Száma: 16.03.31/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 14:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 
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Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

563   Száma: 2016.03.31/6/0/A/KT 

 

74/2016. Kth. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal kötendő Ivóvízellátó vízközmű vagyonátadási 

megállapodás 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben szereplő 

megállapodás tervezet alapján jóváhagyja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal 

kötendő Ivóvízellátó vízközmű vagyonátadási megállapodást. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a határozat 1. pontja alapján Kiskunhalas Város 

Önkormányzata tulajdonába kerülő víziközmű vagyon üzemeltetésre átadásra kerüljön a 

Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. részére a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel 

kötött Víziközmű bérleti – üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel, illetve annak 2. számú 

– Műszaki tartalom részletezése – melléklet módosításával.   

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás tervezetből hiányzó adatok 

kitöltésére, az átadás-átvételhez szükséges szerződések, megállapodások, dokumentumok 

aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

2015.éviről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Azt hiszi, hogy nagyon sok munka van a szociális munkával. Nagyon sok településnek a 

szociális munkája, illetve a gyermekvédelmi rendeletében alkalmazott dolgok vannak leírva, 

inkább Kiskunhalasról.  

Azt szeretné kérni az új vezetőtől - ezúton is gratulál neki-, hogy ne forduljon elő az elkülönítés, 

ami a korábbi előfordult. Ha nem igaz, akkor cáfolja meg valaki. Többször előfordult, hogy egy 

adományozó csoport egy célcsoportot kizárt az adományozás lehetőségéből és ezt a szociális 

munkások elfogadták. Azt gondolja, hogy a legnagyobb bűne egy szociális munkásnak, ha ezt 

elfogadja. Kéri, hogy a jövőben, ha ilyen van és volt, utasítsák vissza.  

Reméli, hogy jó munkát fognak végezni. Reméli, hogy a következő években az a szervezeti 

egység, amit működtetnek és működik már huszonéve a cigány önkormányzat, lehet, hogy velük 

is kellene kommunikálni, bár erre biztató jelek vannak, ami Juhász György új vezetőnek. Ezúton 

is szeretne neki gratulálni és jó munkát kívánni.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Minden évben megszólíttatnak valamivel Rostás úr kapcsán. Nagyon nagy baj lenne, ha a 

szociális döntené el, hogy az adományozók kinek és mit szeretnének adni. Ez minden 

adományozónak a saját döntést. Ezt valószínűleg csak elfogadni tudják a szociális munkások. 

Erről nem tud többet mondani.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Elnézést kér, de azt gondolja, hogy ebben a szakmában dolgozott. Az ő szakmájuk, a szociális 

szakma tiltja a megkülönböztetés minden válfaját nemre, fajra való tekintet nélkül. Soha nem 

fogadott el úgy adományt, hogy csak ennek, vagy annak a csoportnak adhatja. Azt sem írták le, 

hogy festettek, füvet vágtak. Higgyék el, ha hozzájuk bejött valaki és az megtiltotta volna, hogy 

a Harangos téri cigányoknak, vagy az Átlós úti magyar területeken magyaroknak ne adjanak 

belőle, azt kérte volna, hogy szíveskedjen kifáradni, mert ilyen adományt, ilyen feltételekkel 

nem fogadnak el. Ez a szakma halála. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 564   Száma: 16.03.31/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 14:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

564   Száma: 2016.03.31/7/0/A/KT 

 

75/2016. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2015.évről szóló szakmai 

beszámolójának elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 2015.évről szóló szakmai beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető Nyúl u. 5-7. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Hozzájárulás fészekrakó program kidolgozásához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Úgy tapasztalta, hogy viszonylag egyértelműen sikerült megfogalmazni az előterjesztést és ezt a 

bizottság is támogatta javaslatával. Arra szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy támogassák 

ezt a törekvést. Talán csak az aktualitásáról szeretne néhány szót tenni ennek az 

előterjesztésnek. Nem gondolja, hogy lesz olyan időszak, amikor aktuálisabb lenne egy ilyen 

program elindítása. Országgyűlési képviselő úr több szót ejtett a családok otthonteremtési 

kedvezményéről, amivel nyilvánvalóan az a cél, hogy élénkítsék az építkezéseket, 

lakásvásárlásokat. Azt gondolja, hogy akik már igénybe tudták venni, vagy igény fogják venni 

ezt a támogatást, azoknak nagyon komoly lehetőséget fog adni arra, hogy otthont teremtsenek. 

Mivel van egy visszamenőlegessége is ennek a rendeletnek, ugye február elején jöttek ki a 

kormányrendeletek, amelyek szabályozzák a CSOK felvételének a lehetőségeit. Ez, illetve maga 

a tény, hogy az elején vannak ennek az egésznek, úgy gondolja, hogy talán lesz ennek egy felfutó 

hulláma. Éppen ezért lenne fontos, hogy most hozzanak egy ilyen rendeletet, hiszen sokan 

keresnek építési telkeket, megvásárolható lakást. Van egy olyan hatása is ennek a rendeletnek, 

hogy picit gerjeszti az árakat. Más települések konkurálnak velük, hiszen olcsóbban lehet 

vásárolni építési telket, olcsóbban lehet lakáshoz jutni. Hallották a hírekben, hogy vannak 

olyan települések, ahol ingyen is adnak telket. Ennek van egy elszívó hatása. Úgy gondolja, 

hogy azok a családteremtő emberek, illetve azok a családos otthonteremtő emberek, akik 

belevágnak az építkezésbe, az mindenképpen egy törekvő, agilis réteg, akit szerinte ide kell 

csalogatniuk és valamilyen kedvezménnyel kedveskedni, hogy Halason települhessenek le. 

Kiskunhalasnak ez elemi érdeke.  

Felsorolt több lehetőséget az előterjesztésben. Az egyik, ami nagyon megfontolandó, nyilván 

egy nagyon komoly munkát feltételez és igényel, egy társasházépítési program. Lehetőség 

szerint az önkormányzat biztosíthatná a telket és előfinanszírozást biztosítana rá. Ezért azért jó, 

mert előre le lehet szerződni a leendő lakókkal, s ilyen módon tervezhető időn belül vissza tudná 

kapni az önkormányzat a pénzét.  

Azt gondolja, hogy még nagy projektek megvalósítása előtt is meg lehetne ezt a projektet lépni. 

Természetesen ez majd a városvezetés döntése lesz.  

Még amit fontos lenne szerinte végigjárni, hogy a vállalkozói réteget is be lehetne vonni ebbe a 

történetbe. Hiszen az ő érdekük is sokszor, hogy egy-egy jó munkaerő helyben maradjon. Akár 
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adójóváírás formájában is, bizonyos százalékát a támogatásnak, amit ennek a programnak a 

keretén belül ad a dolgozójának, ezt a város honorálhatná iparűzési adó jóváírás formájában. 

Ilyen módon is gerjesztve azt, hogy olyan emberek tudjanak könnyen lakáshoz jutni, akik 

tényleg egy agilis réteghez tartoznak, és városuknak a gazdasági, kulturális életét is 

gyarapítani fogják. A határidővel kapcsolatban, hogy miért június 30-át jelölte meg, elég tág 

határidőnek tűnik, de azt gondolja, hogyha ezt a felsorolt lehetőséget komolyan veszi a 

városvezetés, kell egy ilyen határidőt szabni. Nagyon sok mindenkivel kell tárgyalni és egyéb 

rendeletmódosításokat is magával vonhat ez, akár a vagyonrendeletnek, vagy más szociális 

jellegű rendeletek módosítását. Véleménye szerint addig még két testületi ülés lesz, ezt az utat 

végig lehet járni, s nagyon bízik benne, hogy támogatni fogják.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Tapodi Attila képviselő vegyen elő papírt és tollat, mert lenne pár kérdése. Nem egy. Első 

olvasatra ez egy jó előterjesztés is lehetne, de nem az. Miért is mondja ezt? Amit szóbeli 

kiegészítésként tett, annak egy része benne van az előterjesztésben és teljesen rendben van. Az 

előterjesztés nagy része nem erről szól. Itt jönnek a kérdések. Képviselő úr az egyik pontban azt 

írja, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások eladása kedvezményes törlesztőrészlettel.  

Kinek gondolják, hogy el kellene adni? Ha esetleg nem azoknak, hiszen itt a bérlakásokat is 

beleérthetik, akik jelen pillanatban a bérlakásokban élnek, akkor azokkal az emberekkel mi a 

tervük? Gondolja, hogy erre is kidolgoztak valamilyen koncepciót.  

Ha ezen a vonalon mennek, akkor ez egyáltalán hány embert fog érinteni? A következő kérdése 

szintén ezzel függ össze. Biztos Képviselő úr is tudja, hogy rengetegen állnak sorba bérlakás 

kiutalásra, évek óta bent vannak az igények. Ha tudja Képviselő úr, hogy ez is hány családot 

érint, ha ezt az előterjesztést ma elfogadják. Innentől kezdve ők nem is számíthatnak erre. 

Az építési telkekkel kapcsolatosan tudja-e Képviselő úr, hogy jelen pillanatban az 

önkormányzat tulajdonában mennyi olyan építési telek van, ami alkalmas arra és beépíthető? 

Azért kérdezi ezt, mert el kellene kerülni azt, hogy kiderül, pár darab építési telkük van, s egy 

magas labdát feldobnak, s azt gondolja esetleg a lakosság, hogy innentől kezdve sorba lehet 

állni az önkormányzatnál ingyen építési telekért.  

Akkor a következő körben. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdésnél sajnos nincs következő kör, egy lehetőség van kérdezni.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nagyon röviden válaszolná meg ezt a kérdést. Lehet, hogy Alpolgármester úr nem jól olvasta 

ezt az előterjesztést, mert ez egy elvi előterjesztés. Arról szól, hogy a városvezetés megvizsgálja 

a fészekrakó program lehetőségét, hogy létre tud-e hozni fészekrakó programot. Ő néhány 

támpontot adott az előterjesztés szöveges részében ehhez. Lehet ezen vitatkozni, de szerinte nem 

ez a lényeg itt, hanem az, hogy egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy támogassák ezt a 

törekvést. Igenis próbálják meg a fiatalokat arra ösztönözni, hogy ne másik városban 

keressenek építési telket, hanem itt.  

Ezért nem is akart belemenni szakmai kérdésekbe. Gondolja, hogy az előterjesztés 

szövegezéséből ez kitűnik. A határozati javaslatban is támogatás van és megvizsgálja. 

Előkészületeket tesz, de nem határozza meg, hogy milyen pontos tartalommal töltik fel. 
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Nagyvonalúan a másik oldalra bízza. Természetesen szeretne értesülni róla. Azt gondolja, hogy 

azok a pontok, amelyeket felsorolt, semmiképpen nem lehet elvetendőnek, vagy 

szakmaiatlannak nevezni. Csak körbe kell nézni, hogy hány ilyen előterjesztés van más 

településeken is, ahol már dolgoznak ezen már konkrétan. Szerinte mindenképpen érdemes 

megfontolni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Teljes mértékben egyetért azzal, amit Tapodi képviselő felvetett, ezzel a céllal. A testület 

legfiatalabb tagjaként átérzi abszolút mértékben ezt a helyzetet, s szerinte nagyon örömteli, 

hogy a kormány és a képviselő-testület is foglalkozik ezzel a témával. 

Neki, ami kicsit furcsa volt, s erre szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy az 

előterjesztésekkel kapcsolatban az SZMSZ-ük (ld. szervezeti és működési szabályzat) azt 

mondja, hogy a határozati javaslatban utalni kell a korábban hozott határozatok további 

sorsára, hatályon kívül helyezés, módosítás, hatályban tartás. A képviselő-testület 

2015.szeptember 24-én elfogadta Kiskunhalas Város Ifjúsági Koncepcióját. Ennek az 

intézkedési terve tartalmaz egy olyan pontot, hogy otthonteremtési program kidolgozása, 

határidővel és felelősökkel. Ha jól emlékszik, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság van benne megjelölve, a Városgazda Zrt. és talán a 

Szociálpolitikai Csoport. Bár nem egészen ebben a felállásban, de Molnár Ferenc és Csernák 

Lajos osztályvezető úrral néhány hete ennek az előkészítéséhez hozzákezdtek. Azt gondolja, 

hogy ez a jelenlegi előterjesztés ebből a szempontból üti ezt a másik folyamatot. Vagy azt 

kellene hatályon kívül helyezni. Mivel ez a munka zajlik, amit Képviselő úr is ír a határozati 

javaslatában, hogy ezt készítse el a hivatal, illetve egészen pontosan a polgármester, ezért azt 

gondolja, a legcélszerűbb az előterjesztés visszavonása lenne, ellenkező esetben arra kéri a 

képviselő-testületet, hogy ne támogassa. Nem azért, mert a céllal nem értenek egyet, hanem 

mert ez a munka zajlik, s erre már van egy határozatuk, ami ezt már elvárja felelősökkel, 

határidőkkel.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ismételten annyit mondana, hogy amit szóban kiegészített, az teljesen rendben van, ahogy 

Farkas alpolgármester úr is mondta. Az előterjesztés tartalmaz olyan részeket, higgye el, hiszen 

minden nap szociális ügyekben dolgozik, ami bizony aggodalomra ad okot. Nemcsak nekik, 

hanem a lakosságnak is.  

Azt gondolja, hogy Vizkeleti képviselő úr egyet tud érteni, hiszen ő is szociális területen 

dolgozik. Pont azok az emberek, akik egyébként a legnehezebb helyzetben vannak, gondolja el, 

ha a városban felreppen a hír, hogy esetleg az önkormányzat abban gondolkodik, függetlenül 

attól, hogy egyébként a céllal teljesen egyetértenek, hogy az önkormányzati ingatlanokat el 

fogják adni, tömegével fognak bejönni ezek az emberek kérdőre vonni őket, hogy gondolták ezt 

az egészet. A bérlakásokban jelen pillanatban közel ezer ember él. Ezenkívül még 120 család 

vár arra, hogy valamilyen bérlakást kapjon. Nem akarja kihegyezni ezt a dolgot erre, de higgye 

el, hogy a lakosságnak ez fog ebből az előterjesztésből lejönni, hogy a bérlakásokat el akarják 

adni, ők pedig mehetnek az utcára. Azért mondja, hogy amit Képviselő úr mondott, az úgy 

rendben van, de az a gond, hogy az előterjesztés más elemeket is tartalmaz.  

Arra kérné Képviselő urat, hogy ezt az előterjesztését ebben a formában vonja vissza. Ha nem, 

akkor pedig a testületet kérné arra, hogy ezt az előterjesztést ebben a formában ne támogassa.  
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Két gondolat csak. Valóban egyre több szociális bérlakás változik át költségalapú 

bérleménnyé, amiről mindig elmondja, hogy mennyire rossz dolognak gondolja.  

Hogy előre menjenek ebben az ügyben, ők most szereztek arról tudomást, hogy pár hete 

elkezdődtek a munkák ebben az ügyben a Zrt. és a hivatal munkatársai között. Szerinte az lenne 

a legmegnyugtatóbb mindenki számára, ha ezekbe a megbeszélésekbe, egyeztetésekbe, 

koncepció kidolgozásba Tapodi Attila képviselő urat is bevonnák. Akkor így a két szándék egy 

sínre tudna kerülni és mindenki megnyugvására történne a dolog.  

  

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Visszagondolva az elmúlt másfél évre, amikor a Fidesz részéről valamilyen pozitív 

kezdeményezés elindult, talán ez volt az egyik leggyakoribb ellenzéki reakció, hogy ezt ők is így 

csinálták volna. Úgy gondolja, ha az ellenzék dicséri az ő munkájukat, ennél hitelesebb 

elismerése nincs az eddigi tevékenységüknek. Most is egy ilyen helyzettel állnak szemben. A 

Fidesznek egy országos kezdeményezésével ért egyet tulajdonképpen Tapodi képviselő úr 

előterjesztése. Ő is csatlakozik azokhoz a korábban hozzászólókhoz, hogy okafogyottnak érzi 

magát az előterjesztést és nem is érzi kellően előkészítettnek. Képviselő úr is úgy fogalmazott 

–le is jegyezte- , hogy egy elvi előterjesztést készített és igazán rájuk bízná ennek a 

kidolgozását. Először is nem rendeletről beszélnek. Ez nem egy rendeletalkotás, amiről 

beszélnek. Ahogy már hallották, a saját működésük szabályzata azt írja elő, ha már van egy 

elfogadott irányvonala egy bizonyos kérdéskör megoldásáról a testületnek, akkor párhuzamos 

mechanizmusok nem működhetnek. Valóban két dolgot tudnának csinálni, hogy az eredetit, ami 

már él és elindult, visszavonják és ezt a kevésbé kidolgozottat elfogadják. Ő ezzel nem ért egyet. 

Ő is ezt az egy rész mondaná példának, hogy nehezen tudná elképzelni, hogy szociálisan 

rászoruló embereket kiraknak az utcára, s eladják a fejük fölül az önkormányzati lakásokat. Sok 

sebből vérzik ez a verzió. Ő is azt javasolja, hogy tekintsék okafogyottnak ezt a mostani 

kezdeményezést, s hajtsák végre az eredeti elképzelésüket.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyival egészítené ki, hogy annál is inkább, hiszen ha ez tényleg a korábbi koncepcióik között 

szerepel, akkor a nevekkel játszanak csak. Maguk az elvek le vannak fektetve. Az, hogy 

fészekrakónak, vagy otthonteremtésnek neveznek egy programot, azt gondolja, hogy még talán 

jobb is, ha ezt otthonnak hívják, nem fészeknek, hiszen nem madaraknak építenek, hanem 

embereknek. Ha az otthonteremtésnél maradnak, az így is egy jobb verziónak tűnik. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Természetesen semmi akadálya sincs, hogy Képviselő urat is meghívják a következő ilyen 

egyeztetésre. Az Ifjúsági Koncepcióban emlékei szerint december 31. szerepel határidőként. Itt 

egy júniusi dátum. Ők sem úgy tervezeték, hogy ezt decemberig elhúzzák. Függetlenül az ott 

leírtaktól, ehhez dátumhoz fogják igazítani a munkájukat, hisz eredetileg is így tervezték. 

Továbbra is fenntartja azt, hogy szerinte is célszerű lenne visszavonni a javaslatot. Amennyiben 

nem, akkor arra kéri a testületet, hogy ne menjenek szembe a korábbi döntésükkel.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tapodi Attila képviselőnek adná meg a szót a zárógondolatokra.  
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Tapodi Attila képviselő: 

 

Egy picit furcsa is volt neki már a bizottsági ülésen, hogy négy egyhangú igen szavazattal 

támogatták az előterjesztést, úgymond szó nélkül. Számított rá, hogy valamilyen meglepetéssel 

majd előrukkolnak. Azt gondolja, hogy ez az előterjesztés önmagában nagyon fontos. Sehol 

nem látta azt, hogy ekkora volumenű programot beraknának egy nagyobb koncepciónak 

valamelyik pontjába. Továbbra is fenntartja ezt az előterjesztését. Természetesen megtehetik, 

hogy nem szavazzák meg és a szöveges résznek a részleteibe belemennek különböző kifogásokat 

találva, hogy miért nem. Ott támpontokat ad, amelyeket érdemes átgondolni. A határozati 

javaslat viszont teljesen egyértelmű. Kénytelen azt gondolni, hogy talán politikai 

féltékenységből szavazzák le. Nem is érti, de nem baj.  

A december 31-i határidővel, amire hivatkozott Alpolgármester úr, az a problémája, hogy 

februárban jött ki két rendelet. Azóta, sőt már előtte is gőzerővel keresik az emberek a telkeket. 

Magát ezt az előterjesztést is egy személyes tapasztalat indította el benne. Volt egy ismerőse, 

aki elköltözött Kiskunhalasról, mert máshol olcsóbban talált telket. Ott ingyen adták. Őt már 

nem lehet visszahozni ezzel, de azt gondolja, hogy még nagyon sok fiatalt vissza lehetne 

csábítani. Erre szeretett volna egy elvi egyetértést kérni a képviselő-testülettől. Nyilván nem 

szociális bérlakásokra gondolt a szöveges részben, hogy eladják. Önkormányzati tulajdonú 

lakást írt. Ezt is meg lehet vizsgálni, mint ahogy mindent. Kérte, hogy vizsgálják meg ezeket a 

kérdéseket, de úgy tűnik, hogy a városvezetés nem szeretné ezt vizsgálni és nem szeretne 

fészekrakó programot.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy akkor nem értette meg Képviselő úr a hozzászólásokat. Nem arról van szó, 

hogy az otthonteremtés kapcsán ne lenne az önkormányzat partner, hanem arról, hogy ez a 

program zajlik, s ne húzzanak párhuzamos vonalat egymás mellé.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: (Ügyrendi) 

 

Mégegyszer szeretné felhívni Polgármester úr és Jegyző asszony figyelmét, hogy ott egy 

határozatot hoztak, ahol le is van írva, hogy a bizottságnak kell felülvizsgálnia, ha jól 

emlékszik, idei év októberéig, az intézkedési terv megvalósulását. Lényegében a két döntés jogi 

értelemben is egyenrangú lenne. Azt gondolja, hogy erről ebben a formában nem szavazhatnak, 

hiszen üti a tavaly szeptember 24-én elfogadott döntésüket. 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző:  

 

Tavaly szeptember 24-én a képviselő-testület hozott egy határozatot, amely arról szólt, hogy a 

képviselő-testület megbízza a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottságot a 

koncepció évenkénti felülvizsgálatával, s a módosító javaslatok testülethez való 

beterjesztésével. A bizottság első alkalommal a 2016.decemberi testületi ülésre készítse el 

jelentését, s a módosító javaslatait. Lehetőségük van a képviselőknek arra, hogy jelentést, 

illetve, ha van, módosító javaslatot nyújtsanak be a bizottsághoz, aki majd ennek megfelelően 

fogja ezt a koncepciót kidolgozni. A koncepció kidolgozására az elfogadott határozat szerint 

december 31-ig van ideje a bizottságnak. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Akkor most szavazhatnak magáról az előterjesztésről, vagy nem?  
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Azt gondolja, hogy mindenki számára világos az ügy. Van az önkormányzatnak egy ilyen 

programja már. Az a kérdés, hogy létrehoznak-e egy párhuzamos másik programot. Ő így 

értelmezi. Az egyszerű megfogalmazás az, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az 

támogassa. Ezzel együtt akkor hatályon kívül kellene helyezni? Annyi módosítás mindenképpen 

szükséges hozzá, hogy a korábbi döntésüket hatályon kívül kell helyezni, ha ezt el akarják 

fogadni. Kell bele egy olyan módosító rész, ami a 221/2015. Kth. számú határozatukat hatályon 

kívül helyezi. Csak ezzel együtt lehet értelmezni a mostani határozati javaslatot.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Elnézést kér, hogy csak most szól, de közben kereste ő is, próbálta értelmezni az itt kialakult 

helyzetet, hogy akkor kell-e hatályon kívül helyezni, vagy nem. Mostanra találta ezt meg. Ez 

tulajdonképpen úgy szerepel benne, hogy otthonteremtési program kidolgozása 2016.március 

1.-2016.december 31. Ez tulajdonképpen nem egy határozati javaslat volt, hanem egy 

intézkedési terv. Ez egy melléklet. Határozatot nem kell hatályon kívül helyezni. Azzal, hogy 

elfogadják a mostani előterjesztésben ezt a határozatot, azzal csak megerősítik azt, hogy egy 

ilyen programot ki akarnak dolgozni. Itt csak újabb szempontokat, gondolatokat tett hozzá 

Tapodi Attila képviselő előterjesztése. Abszolút nem üti a kettő egymást. Szerinte, ha ma ezt 

elfogadják, nem üti azt a határozatukat és jogilag nem kell hatályon kívül helyezni, mert a 

határozatban nem volt benne ilyen, hogy létrehoznak ilyen programot. Egy koncepció 

mellékletét képezte, hogy március 1.-december 31. között a koncepció szerint valamikor majd 

szerepelhet. Ez nem is döntés, mert felül kell vizsgálni. Adott esetben egy koncepcióban 

számtalanszor volt már példa, hogy egy mellékletben, vagy intézkedési tervben szereplő sor 

nem valósult meg. Meggyőződése szerint a koncepció mellékletében található sor az nem 

döntés, nem jogkövetkezménnyel járó határozat, csak egy terv, amit majd vagy megcsinálnak, 

vagy nem. Ez most viszont valóban határozati javaslat. Szerinte a kettőről nyugodtan lehet 

szavazni párhuzamosan. Ha már erről szavaznak, nem kell hatályon kívül helyezni a korábbit. 

Ő fenntartaná a szavazást.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Jegyző asszonynak adná meg ismét a szót, hogy tegye számukra világossá.  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző:  

 

Visszatérve erre a képviselő-testületi határozatra, ennek az első pontját nem olvasta fel. Az 

1.pontja szól arról, hogy a képviselő-testület elfogadja a mellékletben szereplő Ifjúsági 

Koncepciót 2015-2020. közötti időszakra. Ez egy határozat volt. Amennyiben módosítást 

kívánnak benyújtani e koncepció vonatkozásában, azt lehet. Ha nem módosítást szeretnének 

benyújtani, ahhoz hogy új koncepció kerüljön elfogadásra, ezt hatályon kívül kell helyezni. 

Ezek a lehetőségek állnak fenn. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Akkor ezt így megszavazhatják? Akkor megszavazzák ebben a formában. Azt gondolja, hogy 

ugyanazt gyűrik. Tulajdonképpen a program megvan, fut és létezik. A célok világosak és 

mindenki számára egyértelműek. Aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon igennel.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 



40 
 

Szavazás eredménye 

 

#: 565   Száma: 16.03.31/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elutasítva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 4 28.57 26.67 4 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 10 71.43 66.66 10 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Tart. FIDESZ 

Farkas Dániel Tart. FIDESZ 

Fülöp Róbert Tart. FIDESZ 

Gyöngyi László Tart. FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Tart. FIDESZ 

Hunyadi Péter Tart. FIDESZ 

Kuris István László Tart. FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Tart. FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Tart. FIDESZ 

Vincze Attila Tart. FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

565   Száma: 2016.03.31/8/0/A/KT 

 

76/2016. Kth. 

Hozzájárulás fészekrakó program kidolgozásához 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 221/2015. Kth. 

számú határozattal az otthonteremtési program kidolgozását már elrendelte, amelyre 
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tekintettel a jelen előterjesztésbe foglalt fészekrakó program kidolgozása okafogyottá vált, 

ezért nem támogatja.  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tapodi Attila képviselő, Bánegyháza u. 3. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Néptánc Kulturális Alapítvány által használt Kiskunhalas, Szabadkai u. 

1.sz. alatti ingatlan helyzetének rendezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A Szabadkai út 1.szám alatti ingatlan helyzetét azért kell rendezni, mert az ingatlant eddig 

fenntartó néptánc alapítvány forrásaiban olyan változások történtek, amelyek a jövőben nem 

igazán teszik lehetővé ennek az ingatlannak a fenntartását. Éppen ezért született meg az az 

elképzelés, ami az előterjesztésben és a határozati javaslatban vázolva van. Az önkormányzat a 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetén keresztül közvetlen fenntartja ezt a több 

szereplő által használt ingatlant. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Néptánc 

Kulturális Alapítvány, illetve a Kiskun Néptáncegyütes által használt ingatlan. A határozati 

javaslatban ezen elképzelés végrehajtásához szükséges lépések vannak leírva. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 
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#: 566   Száma: 16.03.31/9/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

566   Száma: 2016.03.31/9/0/A/KT 

 

77/2016. Kth. 

A Néptánc Kulturális Alapítvány által használt Kiskunhalas Szabadkai u. 1.sz. alatti ingatlan 

helyzetének rendezése (módosító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 13/2011 Kth. sz 

határozatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2011. január 31-én a 

Kiskunhalas Szabadkai u. 1. sz. alatti ingatlanra, (hrsz: 4521) a Néptánc Kulturális 

Alapítvánnyal kötött helyiség használati szerződés közös megegyezéssel történő felbontására. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

között létrejött – 122/2013. Kth. sz. határozattal elfogadott – megállapodás alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzata továbbra is változatlan feltételekkel biztosítja a 

Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási intézmény számára a Kiskunhalas Szabadkai u. 1. sz. 

alatti ingatlan használatát. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2. ponton túlmenően térítésmentesen biztosítja a Néptánc 

Kulturális Alapítvány és a Kiskun Népművészeti Egyesület számára a Kiskunhalas Szabadkai u. 

1. sz. alatti ingatlan használatát. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Néptánc Kulturális Alapítvány részére - a helyiség 

használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését követően - továbbszámlázás 

útján megtéríti a 2015.szeptember 1. és 2016. március 31. közötti időszakban fogyasztott 

villamos-energia, gáz, szemétszállítás és takarítás költségeit. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát módosító okiratot jelen 

előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vágó Ferencné tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi 

Tankerülete, Köztársaság u. 1. 

Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

Oláhné Rózsa Zsuzsa intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Cornea Zsolt kuratóriumi elnök, Néptánc Kulturális Alapítvány, Szabadkai u. 1. 

Morvainé Kovács Ibolya egyesületi elnök, Kiskun Népművészeti Egyesület, Köztársaság u. 17. 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

78/2016. Kth. 

A Néptánc Kulturális Alapítvány által használt Kiskunhalas Szabadkai u. 1.sz. alatti ingatlan 

helyzetének rendezése (Alapító okirat) 

 

H a t á r o z a t  

 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát jelen előterjesztés 2. 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

Oláhné Rózsa Zsuzsa intézményi referens  

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Bundzsák Dezső Sportközpont elnevezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Talán már a Sportkoncepció elkészítésekkor is felmerült az, hogy ezen a történelmi okok miatt 

sok néven futó sportlétesítményt nevezzék el. Bundzsák Dezsőről nevezzék el, ennek adtak teret 

ebben az előterjesztésben. Az azóta eltelt időszakban felvették a kapcsolatot Bundzsák Dezső 

családjával. Ők itt jártak a városban, megtekintették a sportlétesítményt. Nagy örömükre 

szolgált, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata erről a híres sportolóról kívánja elnevezni 

ezt a létesítményt. Beleegyezésüket adták és a tervezett névadó ünnepségen részt is akar venni a 

család. Május 6-7. között a Város Napja ünnepségsorozat keretén belül megtartott ünnepségen 

a Bundzsák család is kifejezte szándékát, hogy részt vesz.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Az előző napirendnél megfogalmazódott a politikai irigység, mint kategória. Ha ilyen létezne, 

akkor ezt a döntési javaslatot nem hozták volna ide, mert töredelmesen bevallja, hogy többek 

között Váradi képviselő úrtól hallotta először ezt a javaslatot. Ha ez alapján hoznának döntést, 

a politikai féltékenység alapján, akkor nem hoznák meg, vagy nem készült volna el ez az 

előterjesztés. Azt gondolja, hogy ahogy az előző napirendnél, itt is egyértelmű, hogy 

egyetértenek a célban, Köszöni Képviselő úrnak és azoknak is, akik az interneten egy adott 

portálon felvetették. Szerinte egy nagyon jó ötlet és bízik benne, hogy mindenki támogatni 

fogja.  
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ha címet lehetne adni ennek a háromperces blokknak, akkor a kölcsönös köszönetnyilvánítás 

címet kapná. Köszöni Alpolgármester úrnak, hogy jelezte első hozzászólóként, hogy ez az ő 

kezdeményezése volt. Ezt szerette volna ő is mondani, hogy örül ennek az előterjesztésnek. Már 

a korábbi időszakban is felvetette, hogy mindenképpen érdemes a halasi sportolókat is 

valamilyen szinten a város köztudatában is erősíteni, s erre valamilyen elképzelésekről is 

beszélgettek sportbizottságon. Ennek egyik állomása volt a remélhetőleg pályázatból 

megvalósuló sporthírességek fala. Emellett párhuzamosan most talán a januári bizottsági 

ülésen kezdeményezte, hogy akkor az egyik sportintézményük, ahol a legnépszerűbb sportágak 

egyike a labdarúgás, a sportot űzik városból űzik több százan fiatalok és az idősebb korosztály 

egyaránt. Viselhetné például egy olyan labdarúgó nevét, aki Kiskunhalasról elszármazva, azt 

gondolja, hogy városuk egyik legismertebb és leghíresebb sportolói közé mindenképpen 

sorolható, ő Bundzsák Dezső lenne. Természetesen ő sem akarja kisajátítani a gondolatot 

magának. Ő is mindenképpen el szeretné mondani, hogy egy civil kezdeményezésnek próbált itt 

a képviselő-testületben ezzel teret adni. Ahogy Alpolgármester úr is célzott rá, többek között 

közösségi portálon is kezdeményezték. Próbálta azt a gondolatot tolmácsolni, idehozni a 

testület elé. Örül, hogy ebből előterjesztés született. Külön öröm számára, hogy ennek egy méltó 

rendezvényen lesz majd névadója, s még táblával is meg fognak emlékezni rá. Azt gondolja, 

hogy ennél jobb ez az előterjesztés nem is lehetne. Természetesen maximálisan támogatja és 

támogatja, csakúgy, mint az ezt követő előterjesztést, ami viszont már nem az ő ötlete volt. 

Ehhez nagyon hasonló előterjesztés lesz a következő is.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

A képviselőtársai remek helyzetértékelést tartottak, tényleg csak köszönet Váradi elnök úrnak 

az előterjesztésért, illetve ő terjesztette a bizottság elé, hogy volt labdarúgóedzőről nevezzék el 

az intézményüket. Ő, mint labdarúgóedző, szeretne egy rövid kis szösszenetet felolvasni. 

Bundzsák Dezső 1928. május 3. –án született Kiskunhalason. A helyi Vasutas SE-nél kezdte a 

labdarúgást. 1950-ben innen igazolt a fővárosba, a Vasas labdarúgója lett, érdekes módon 

végig a Vasasban játszott.  1964-ig a három magyar bajnoki cím mellett egyszeres 

Kupa-győztes és háromszoros KK-győztes volt. Összesen 294 bajnoki mérkőzésen szerepelt és 

73 gólt szerzett. 1957-ben az év labdarúgójává választották Magyarországon.  

A Vasas Bozsikjának hívták. Magas fokú játékintelligenciával megáldott, ragyogóan rúgó és 

osztogató, nagy formátumú fedezet, aki épp azért játszott „csak" huszonötször a válogatottban, 

mert a Honvéd extraklasszisát nem lehetett kiszorítani. Jelképes viszont, hogy Bozsik József 

oldalán mutatkozott be a nemzeti együttesben, mégpedig egy híres mérkőzésen, 1956-ban, 

Moszkvában, ahol 1-0-ás sikert arattak. A gólszerző Czibor Zoltán így kommentálta: 

„Legyőztük a kommunizmust."  

Egy pár hónap elteltével a Vasas - százezer néző előtt - egyenesen csodát művelt a 

Népstadionban: a Közép-európai Kupa-döntő harmadik mérkőzésén 9-2-re győzte le a bécsi 

Rapidot. A meccs lefújásakor pályára tódult szurkolók a vállukon vitték az öltözőig Bundzsák 

Dezsőt. 

Ahogyan a Vasas első KK-sikerében (ld. Közép-Európai Kupa), úgy örökös klubja első hazai 

kupagyőzelmében és bajnoki címében is benne volt.  

Az 1955-ös Kupa-elődöntőben az akkor Vörös Lobogónak nevezett MTK-t (a Hungária 

körúton) 5-2-re, a döntőben a Budai II, Kocsis, Machos, Puskás, Czibor csatárötössel felálló 

Honvédot 3-2-re múlták felül a piros-kékek, majd 1957-ben a Szombathely elleni 6-0-al ütöttek 

pecsétet NB I-es diadalukra.  

Bundzsák Dezső rendre főszerepet vitt, csakúgy, mint 1961-ben és 1962-ben, a Vasas újabb két 
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bajnoki aranyérme alkalmával. A legnagyszerűbb játékát azonban a '62-es KK-döntőben 

nyújtotta.  

A címeres mezt 1961 decemberében, Chilében vehette fel utoljára. Premierjéhez hasonlóan 

szimbolikus, hogy akkor köszönt el, amikor megannyi nagyszerű játékostársa közül Mészöly 

Kálmán először tűnt fel a nemzeti együttesben. 

1995-1996 között a női válogatott szövetségi kapitányaként fejezte be.Kiskunhalas városa 

méltán lehet büszke Bundzsák Dezsőre. Köszöni, hogy mindenki támogatja.  
 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy a hozzászólások ezt az előterjesztést elég mélyen bemutatták. Mindannyian 

egyetérthetnek azzal, hogy méltó névadója lesz a sportpályának Kiskunhalason. 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 567   Száma: 16.03.31/10/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 15:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

567   Száma: 2016.03.31/10/0/A/KT 

 

79/2016. Kth. 

Bundzsák Dezső Sportközpont elnevezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi sportpályát Bundzsák Dezsőről 

nevezi el. A létesítmény új neve: Bundzsák Dezső Városi Sportközpont. A névadó ünnepségre a 

2016. évi város napi rendezvénysorozat keretén belül kerül sor. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 

Zrt. vezérigazgatóját, hogy utólagos elszámolás mellett legfeljebb 500 000 Ft költséghatárig 

gondoskodjon az emléktábla és a felirat elkészíttetéséről. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő 

módosításában szerepeltesse a támogatási összeget. 

 

 

Határidő: 2016.május 6. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc, Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

Molnár Nándor umánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

Bundzsák Gabriella (1145 Budapest, Pétervárad utca 10. II/8.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Hirling József Lovaspark elnevezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Ez egy újabb névadós előterjesztés. Itt is egy civil szerveződés kezdeményezésének ad helyet a 

képviselő-testület, amikor tárgyalja ezt az előterjesztést. A nemrégiben elhunyt Hirling 

Józsefről neveznék el a volt lovaslaktanya épületét és Hirling József Lovasparkként szerepelne, 

amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztést. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon jó kezdeményezés, hogy híres halasiakról nevezzék el ezeket az intézményeiket, főleg 

olyan halasiakról, akik nagyon sokat tettek azért a sportágért, amiért később létesítményt 

neveznek el róluk.  

A család általa ismert tagjai és a maga nevében szeretne köszönetet mondani a 

képviselő-testületnek, hogy ilyen nagyra becsülik Józsi bácsi munkásságát és megőrzik az 

utókornak a nevét.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Az imént is kért volna szót, de Vincze Attila nagyon szépen méltatta Bundzsák Dezsőt, akit a 

teremben talán kevesek vannak, akik látták játszani. Ismerte Hirling Józsi bácsit, őt 

természetesen jobban.  

Szeretné abbéli örömét kifejezni a cigány önkormányzat és a maga nevében is, hogy Bundzsák 

Dezsőnek például most régi adósságát törleszti most a város. Végtelen öröm számára, mint 

kiskunhalasi embernek, hogy mindkét kimagasló sporteredményeket elért sportembernek 

emléket állítanak. Azt hiszi, hogy ez méltó ehhez az önkormányzathoz. Csak örömét szeretné 

kifejezni és gratulálni, hogy két ilyen csodálatos sportembernek emléket állít ilyen módon az 

önkormányzat.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Neki nincs olyan szerencséje, mint Váradi képviselő úrnak volt vele. Megmondja őszintén, hogy 

amikor Hirling Józsi bácsi temetésének vége lett, talán nem éppen illő módon, de akikkel ott 

találkozott, talán mindenkinek szóba hozta, hogy minél gyorsabban el kellene nevezni Józsi 

bácsiról ezt az objektumot. Akik ott voltak a temetésen, illetve volt szerencséjük ismerni, azok 

hallhatták és láthatták, hogy milyen egyedülálló életpályát hagyott maga mögött és az ő 

munkásságának mennyit köszönhet Kiskunhalas városa és az ország lovassportja. Szomorú, 

hogy ennek a tragédiának ehhez be kellett következnie. Egy percig se lehetett az kérdés, hogyha 

valakiről elnevezik, akkor az ő legyen. Annyit szeretne még kiemelni, hogy maga a lovaspark 

toldalék is szerinte egy nagyon jól támogatható döntés. A jelenlegi üzemeltetővel is egyeztettek 

és ők is kifejezték azt a szándékukat, hogy a hosszú távú céljuk az, hogy valóban parkká tegyék 

ezt az objektumot, ami a lehető legtöbb alkalommal látogatható lenne, függetlenül attól, hogy 

rendeznek-e éppen versenyeket, vagy más eseményeket. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Úgy gondolja, hogy az előző és mostani 

előterjesztés is valóban egy olyan lapot nyit a város életében, amelyik hosszú időre 

meghatározza a városlakók fejében az egyes területek neveit. Reméli, hogy mindannyian 

büszkén fogják használni ezeket a neveket.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, hogy Hirling Józsefről 

nevezzék el a lovasparkot.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 568   Száma: 16.03.31/11/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya: üszkén  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

568   Száma: 2016.03.31/11/0/A/KT 

 

80/2016. Kth. 

Hirling József Lovaspark elnevezése 

 

 

H a t á r o z a t  
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi lovaspályát Hirling Józsefről 

nevezi el. A létesítmény új neve: Hirling József Lovaspark. A névadó ünnepségre a 2016. április 

29. - május 1. között megrendezésre kerülő Országos Minősítő Díjugrató Verseny keretében 

kerül sor.  

 

2. A Képviselő-testület 1 000 000 Ft-ot biztosít a Városért Közalapítványnak, hogy a Lovas és 

Szabadidő Központ által rendezett Országos Minősítő Díjugrató Versenyt támogassa, továbbá 

500 000 Ft támogatást biztosít a Lovasbázison elhelyezendő „Hirling József emléktábla”, 

valamint „Hirling József Lovaspark” felirat elkészítése céljából. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő 

módosításában szerepeltesse a támogatási összeget. 

 

Határidő: 2016. április 29. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány 

Juhász Tibor versenymenedzser, Kiskunhalasi Lovas és Szabadidő Központ, Kéve u. 39. 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető általa: 

Hirling József örökösei 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat létrehozása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Az Ifjúsági Koncepció már szóba került a testületi ülésen. Ez az előterjesztés is azon 

előterjesztések közé tartozik, ami az Ifjúsági Koncepció végrehajtását tűzi ki célul. Az 

előterjesztést megtárgyalták a Kiskunhalasi Ifjúsági Kerekasztal ülésén, ott a kerekasztal 

támogatásáról biztosította ezt az előterjesztést. 

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ha rövid kérdést akarna feltenni, akkor azt kérdezné, hogy mi ez, ami előttük van. Megpróbálja 

kifejteni a problémáit az előterjesztés kapcsán. Írja az előterjesztés, hogy 2009.szeptember 

24-én az Ifjúsági Koncepcióban leírták, hogy diákönkormányzatot kell létrehozni. Ha jól 
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emlékszik, másnap a MÁV Művelődési Házban civil kezdeményezésre meg is alakult a Városi 

Diákönkormányzat. Szerinte ez teljesen korrekt, ennek így kell történnie, az 

önkormányzatiságot nem a politikának kell szerveznie, alulról jövően megszervezték ezt az 

önkormányzatot. Ez az önkormányzat azóta végzi a dolgát. Ha jól emlékszik, már a második 

településsel kötött szoros kapcsolatot, Szabadkával és Kovászna megyével a napokban. Azt 

gondolja, hogy ez az önkormányzat úgy, ahogy kell, politikamentesen működött és jól működött.  

Nem is érti, hogy miért kell a városnak egyszercsak hirtelen egy SZMSZ-szel leszabályozni az ő 

működésüket és beleszólni a Városi Diákönkormányzat munkájába, ami szerinte most működik 

helyesen. Ha valaki erre neki tudna választ adni, azt megköszönné.  

 

Rostás László KVCNÖ elnök: 

 

Van-e az önkormányzatnak olyan elképzelése, hogy mivel két hivatalos nemzetiség van, hogy 

célzottan nemzetiségi tanulók tagjai lehetnek-e ennek a diákönkormányzat? Nem olvasta, nincs 

gépe.  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat létrehozásának indokait az előterjesztés szöveges 

részében írták le. Probléma az együttműködésben, hogy nem mindegyik általános és 

középiskola tagja ennek a diákönkormányzatnak. Másrészt pedig ugyancsak probléma az, hogy 

a működéséhez való források is bizonytalanok.  

Az SZMSZ-szel való leszabályozottsággal kapcsolatban elmondja, hogy eddig is volt SZMSZ-e 

a Városi Diákönkormányzatnak. A Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzatnak is lesz 

SZMSZ-e, amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja. Nem egy új motívum a Városi 

Diákönkormányzat életében a szervezeti és működési szabályzat. Minden szervezet, mégha jogi 

személyiséggel nem is rendelkezik, jó ha van működését szabályzó dokumentum. Ez a 

működését szabályozó dokumentum ebben az esetben egy képviselő-testületi határozat. 

Egyébként a Városi Diákönkormányzat képviselőinek semmiféle kifogása és ellenvetése nem 

volt az iránt, hogy a város hozzon létre Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat lévén 

jogfolytonosságot biztosító szervezetet. Ők is belátták azt, hogy ezzel a lépéssel talán új 

lendületet kap a szerveződés, aminek a civil jellege éppen az SZMSZ-ben foglaltak miatt nem 

fog megváltozni.  

A nemzetiségi önkormányzatoknak van lehetősége a diákönkormányzatba, mint nemzetiségi 

önkormányzat delegálni képviselőt. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a 3.1.2.-es pontjában az SZMSZ-nek megtalálható. Ha Elnök úr utánanéz az SZMSZ-nek, 

akkor itt megtalálja ezt a pontot is.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Vizkeleti képviselő úr által feltett kérdésre szeretne válaszolni, illetve egy kicsit ennek az egész 

történetnek a kronológiáját elmondani. Amikor az említett művelődési házban létrejött ez a 

diákönkormányzat, akkor őket rögtön megkeresték azzal a kérdéssel, hogy ezt a város hozz 

létre. Az ő kérésük volt. Pont a Képviselő úr által elmondottak miatt mondta a kezdetektől azt, 

hogy várjanak ezzel. Nézzék meg, hogy mint alulról jövő kezdeményezés hova jut el. Ugyanezt 
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gondolta, hogy ne egyből a politika és képviselő-testület hozza ezt létre, mintha ezt diktálnák a 

fiataloknak, hanem tényleg maradjon meg ennek a jellege. A másik oka az volt, hogy akkor 

készült az ifjúsági koncepció, aminek tervezték is ezt az elemei közé beépíteni.  

Szerinte mostanra érett meg az az idő, amikor látszódik, vagy van ennek a Városi 

Diákönkormányzatnak jogosultsága, hiszen akik részt vesznek benne, azok ezt mutatják, az 

általuk szervezett programok és együttműködési megállapodások is azt mutatják, hogy jó úton 

járnak. Amit Molnár Nándor csoportvezető elmondott, ő is azt szeretné kiemelni. Akik jelen 

pillanatban nem vesznek részt benne, az ő becsatornázásukat segítheti ez a „legitimáció”, hogy 

ezt az önkormányzat hozza létre. Nem lesz az a kérdés, hogy ez most hogy van. Érzékelt ebben a 

folyamatban egy problémát. A másik dolog pedig, ha azt szeretnék, hogy tényleges munkát 

tudjanak végezni, főleg a programok szervezéséről van szó, ahhoz forrást kell biztosítani. Így, 

hogyha ezt az önkormányzat hozza létre, sokkal átláthatóbbá válik majd. Ugyanezt gondolja ő 

is erről a folyamatról, s véletlenül sem szeretne a politika rátelepedni a fiatalokra, ahogy eddig 

sem tették. Annyit szeretne még hozzátenni, hogy lényegében ez az ő SZMSZ-ük, amit tartalmaz 

az előterjesztés, annyi kiegészítéssel, hogy javasolták, legyen az önkormányzat részéről egy 

szakember Csoportvezető úr személyében, aki az ő munkájukat segíti. Az üléseiket más 

településen működő diákönkormányzatokhoz hasonlóan itt tartsák, ahol ők is tartják. Ezáltal 

válik szerinte Kiskunhalas Város Diákönkormányzatává ez a szervezet.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Azért merült fel benne ez a kérdés a határozati javaslatot elolvasva, mert van a politikának az a 

sajátossága, hogy forrásokat ígérve szívesen rátelepszik civil kezdeményezésekre. Azt gondolta 

mikor olvasta ezt az előterjesztést, hogy az önkormányzatoknak sem mondják meg sehonnan, 

hogy milyen SZMSZ-t készítsenek maguknak. Kiskunhalas Város Önkormányzatának sem 

küldték ide valahonnan föntről a kormányból, hogy ezt kell elfogadni, ha normatívát akarnak 

kapni a városukban. Azt gondolta, hogy a diákönkormányzat is tud működni úgy, hogy a város 

ad neki forrást, ha forráshiánya van, mert Kiskunhalas Város Diákönkormányzata ennek az 

önkormányzatnak a neve. Ha viszont a diákönkormányzat vezetősége és tagjai elfogadják ezt a 

helyzetet, hogy a város így tud forrást biztosítani nekik, ha egy segítséget is melléjük delegál, s 

ez ellen nekik nincsen ellenvetésük, akkor nekik sem lehet. Ebben az esetben így érti és el is 

fogadja az előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Abszolút igaza van Képviselő úrnak, ilyen tekintetben egy önkormányzat attól önkormányzat, 

hogy önmagát igazgatja, s valóban nem kellenek ehhez felülről jövő utasítások. Ebben a 

mostani aspektusban a dolog inkább ott tetten érhető, hogy a kiskunhalasi önkormányzat ezt 

egy rangra emeli azzal, hogy megtárgyalja az SZMSZ-t és elfogadja a határozati javaslatban, 

amennyiben a képviselő-testület elfogadja. Nem politikai iránymutatásokat szeretnének ebben 

megfogalmazni. Ő inkább ezt egyfajta elismerésként próbálja meg a saját agyában kódolni. 

Amennyiben ezt Képviselő úr is elfogadja, szerinte ez egy támogatható kezdeményezés.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ennek olyan előzménye van, hogy anno még a tavalyi évben ő kezdeményezte és a testület el is 

fogadta, bizonyos módosítással, amikor a bizottsági ülésen megbeszélték, aminek a neve anno 

még az volt, hogy Ifjúsági és Diák Önkormányzat, melyet Diákönkormányzatként fogadtak el. 

Abban volt egy olyan határozati rész, ami arról szólt, hogy az önkormányzat ezt megszívleli, 

majd pedig az Ifjúsági Koncepcióba ez beemelésre is került. A határozati javaslatban benne 
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volt, hogy a következő évben megvizsgálja az önkormányzat, hogy anyagilag milyen forrást tud 

ehhez hozzárendelni. Úgy értelmezi, hogy most eljutottak oda, hogy azt a célt, amit 

megfogalmazott ő is és a határozati javaslatban Alpolgármester úr módosította az övét, amit ő 

elfogadott, igenis nagyon fontos dolog az, hogy a fiatalokat az önkormányzatiságra is a 

felnőtteknek rá kell vezetniük. Nekik ebben felelősségük van, s segíteniük kell ezt az 

önkormányzati munkát. Kicsit hiú ábrándnak tartja azt, hogy egy 14 éves fiatalember tudni 

fogja, hogyan kell működtetni demokratikus játékszabállyal egy önkormányzatiságot. 

Amennyire lehet, szabad kezet kell adni nekik, de a megfelelő formát, keretet és esetükben 

valamennyi forrást ehhez nekik biztosítani kell azért, hogy a jövőt olyan irányba neveljék, ami a 

napirend előtt elhangzott, hogy a mocskolódó, aljas véleménynyilvánítás, ami a 

közhangulatban, vagy a közmédiában elterjedt, azt valahogy próbálják meg leszerelni, mert 

nem vezet sehova. A fiataloknak el kell magyarázni, hogyan kell ezt intelligensen és okosan 

csinálni a köz, a jövőjük érdekében. Ezt az előterjesztést, ahogy van, természetesen támogatni 

fogja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem tudja, hogy a közmédián mit gondolt Képviselő úr. Internetre. Így, ebben a 

megfogalmazásban úgy gondolja, hogy mást jelent egyik és másik. Értik.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Annyi kiegészítést tenne még, hogy természetesen a mostani diákönkormányzattal ezt az egész 

előterjesztést leegyeztették. Ezt az előbb elfelejtette. Ez nem fogja őket váratlanul érni, hiszen 

ahogy az előbb is mondta, ez többek között az ő kérésük is volt, hogy az önkormányzat részéről 

történő „legitimáció” történjen meg.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát, vagyis létrehozzák-e a Városi Diákönkormányzatot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 569   Száma: 16.03.31/12/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 15:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya: b 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 
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Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

569   Száma: 2016.03.31/12/0/A/KT 

 

81/2016. Kth. 

Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat létrehozása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalasi Városi 

Diákönkormányzat megalakítását. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat 

összehívására, megalakítására. 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés melléklete szerint a 

Kiskunhalasi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok TOP-5.2.1. pályázat kapcsán konzorciumi partner jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy kis összefoglalót mindenféleképpen szeretne kérni hozzá.  

 

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető: 

 

Az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy erre a felhívásra pályázatot ad 

be. Azt a célt szolgálja, hogy a szegregált városrészeket rehabilitálják. Két úton indul el ez a 

rehabilitáció, egyrészt infrastrukturális rehabilitáció is megvalósul, másrészt jelen esetben egy 

antidiszkriminációs, antiszegregációs, integrációs programokat megvalósító pályázatról van 

szó. Ennek a pályázatnak az összeállítása gőzerővel folyik. Azt gondolja, abban a helyzetben 

vannak, hogy maximum két héten belül megnyugtatóan úgy össze tudják állítani a pályázatot, 

hogy beadásra kerül.  

A pályázat összeállítása kapcsán merült fel, a kiírás alapján az, hogy a főpályázó Kiskunhalas 

Város Önkormányzata határozattal erősítse meg, illetve rendelje el a konzorciumi partner 

részvételét, tekintettel arra, hogy a pályázatot önállóan nem lehet beadni, hanem csak 

konzorciumi partnerségben. Mivel a pályázati tevékenységek gerincét az akcióterületeken 

megvalósuló szociális munka adja, ezért merült fel, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központja legyen a konzorciumi partner, aki már egyébként a 

pályázat összeállításában is aktívan részt vesz.  

A pályázat nagyon sokrétűen veszi célba az akcióterület lakosságát. Bűnmegelőzési programtól 

a szociális munkáig, az egyéni felzárkóztatástól az egészségügyi, mentálhigiénés programokon 

keresztül az iskolai végzettséget szerző felnőttoktatási szakképzési tevékenységig bezárólag 

nagyon sokféle program lesz a 36 hónapos időtartam alatt, amíg a pályázat tart. Reméli, hogy a 

konzorciumi partner részvétele csak erősíti a pályázat sikerét.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról, vagyis a 

konzorciumi partnerről kéri a képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 570   Száma: 16.03.31/13/0/A/KT 
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Ideje: 2016 március 31 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

570   Száma: 2016.03.31/13/0/A/KT 

 

82/2016. Kth. 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.2.1 

pályázat kapcsán konzorciumi partner jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-5.2.1-15)” 

pályázatban a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja legyen a 

konzorciumi partner. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a konzorciumi megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2016.április 29. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,  

Molnár Nándor humánpolitikai és ügyviteli csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló  

293/2014. Kth. számú határozat hatályon kívül helyezése, valamint új szabályozás elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője: 

 

Technikai jellegű módosítást kérne az előterjesztésben. A II.számú határozati pont első 

bekezdésének a végén szerepel egy szó. A „rendelet 4.pontjában feltüntetett” helyett helyesen a 

határozat 4.pontjában feltüntetett. Kéri a Polgármester urat, hogy a határozati javaslatot 

ebben a formában bocsássa szavazásra.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a módosítással együtt kérné továbbtárgyalni az előterjesztést. Ezt a módosítást a 

határozat részének tekinti. Az ügy és maga a cím is azért ilyen furcsa, mert határozatba foglalta 

a képviselő-testület a parkolás rendjét, nem pedig rendeletbe. Emiatt ilyen összetett ez a kérdés. 

A korábbi határozati javaslatot hatályon kívül helyezik és más jogi technikával módosítják ezt, 

mint rendelet esetében szokták. Ebben az esetben így szükséges. Emiatt nem helyes a rendelet 

szó alkalmazása sem. A kiegészítés egyébként arról szól, hogy önmagában egységes 

szerkezetben szerepel. A változtatás a parkolási rendben annyit jelent, hogy az Eötvös utcában 

egy sávon bevezetnék ezt a két órás parkolási rendet, ami a belvárosban egyébként jellemző. 

Ennyi pluszt jelent ez a mostani határozati javaslat a korábbiakhoz képest. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Két gondolatot szeretne ehhez most hozzátenni. Most nem fog módosító javaslatot tenni, mert 

ezt meg kell vizsgálni, át kell gondolni, szakmai kérdés, csak felvet néhány gondolatot. Kérné, 

ha szükséges, akkor akár a következő testületi ülésen egy újabb módosítással ezeket építsék be. 

Ami benne megfogalmazódott, hogy az Eötvös utca egy része benne van. Adott esetben a 

Székely utcán, a Szász Károly utcán, a Szent István és az Árpád utcán is vannak hasonló 

körülmények, ahol a várakozást lehet, hogy célszerű lenne két órás forgalomszabályozással 

megvalósítani. Kérné Törőcsik urat ezt megvizsgálni, átgondolni, megnézni, hogy jogos lehet-e, 

hogy ezeket is beépítsék ugyanilyen feltételekkel a rendeletükbe. Nem az egész utcáról van szó, 

hanem annak az a része, ahol főleg üzletek vannak és érintett ez a zsúfolt parkolás és annak a 

forgalomszabályozó szerepe segíthet.  

Kétségtelen, hogy a hivatal udvara nagyon szép lett ezzel a térburkolattal. Ő azok közé tartozik, 

akik már az első perctől kezdve nem értettek egyet azzal, hogy majd ha a pályázat keretében 

megvalósul ez a térburkolat rekonstrukció, teljes egészében kitiltsák a parkoló autókat. Nagyon 

jó dolog, hogy ezt az udvart rendezvényekre használják, de mint látható, itt rendezvények nem 

folyamatosan vannak, hanem időszakosan. Ettől eltérő időpontokban az udvar gyakorlatilag 

teljesen üresen áll. Ha a személygépjármű forgalom erre a célra parkolási céllal ráhajt, azt 

semmilyen szempontból nem fogja ezt a burkolatot rongálni. Viszont nagyon sokan fejezték ki 

abbéli aggályukat, s ezt teljesen jogos, hogy a korábban ott a parkoló 30-40 autó kikerülése a 

hivatal körüli parkolókba komoly parkolási gondokat és zsúfoltságot okoz. Panaszkodnak rá 

lakók, akik nem tudnak sokszor parkolni, illetve üzlettulajdonosok is jelezték már. Szerinte ezzel 

a hivatal is szembesülhetett már. Úgy tudja, hogy itt is jelezték. Az oda járó vásárlók is jelezték, 

hogy nem tudnak leparkolni a közelben. Meg is nevezik, hogy pontosan azért, mert a hivatal 

dolgozói a városháza körüli parkolókat használják, akik régebben 30-40 autóval bent álltak az 

udvarban. Szerinte vissza kellene állítani azt, hogy a hivatal dolgozói használhassák a 

városháza udvarát. Csak a hivatal dolgozói természetesen, tehát nem parkolókat kialakítani ott. 

Ezt is javasolja, hogy fontolják meg. Tegyék lehetővé, hogy a hivatal dolgozói használhassák a 

városháza udvarát. Így a város lakossága számára sokkal több parkolóhely állna rendelkezésre 

a városháza körüli parkolókban. Ezt a két felvetést szeretné tenni, ha szükséges, akkor egy 

következő módosítással építsék be a szabályzatukba.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tudna kiegészítésképpen hozzáfűzni, hogy a városháza udvarának a parkolóként való 

hasznosítása azért került elvetésre a korábbi alkalommal, amikor tárgyaltak erről, mert 

bármennyire is igyekeznek odafigyelni és azt gondolják, hogy azzal önmagában nem okoznak 

kárt, hogy autókat engednek be. Nem okozza a kárt a burkolaton, hogy a gépjármű bejön, 

várakozik és utána távozik. Ezzel önmagában nincs gond. A probléma azzal van, hogy ezek 

rendszerint olajjal működő eszközök és az olajfoltok megjelennek. Meg kell nézni a piacnál 

azokat a burkolati részeket, amelyekre bejárnak a gépjárművek, pedig egyébként elzárt terület 

és gyalogosok által használt, mekkora olajtócsák vannak és mennyire néz ez ki jól egy évvel 

azután, hogy elkészült a díszburkolat. Ettől igyekeznek megóvni a burkolatot azzal, hogy nem 

engednek be parkoló autót az udvarba. Ez volt a koncepció eddig. Meg lehet azt mondani, vagy 

nem tudja.  

A másik irányvonal pedig, amit a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. és a következő 

előterjesztések egyike fog tárgyalni, hogy szeretnének ezt hasznosítani és átadni a 

programszervező cégének a városnak. Igenis életet és programokat látni a belső udvarban is. 

Azt gondolja, hogy ez egy sokkal magasabb cél annál, minthogy a parkolókat használják. 

Vannak a városháza környékén olyan parkolózónák, ő is olyanban áll meg, ahol nem zavarja az 
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üzlettulajdonosokat. A piacnál rendkívül sok parkoló van. Amikor piac van, ott nem lehet 

parkolni, az egyértelmű. Ő az Eötvös utcában szokott akkor megállni és semmi gondot nem 

okoz, hogy bejárjon, s onnan ezt az öt perces sétát megtegye. Kitartana amellett, hogy a hivatal 

udvarát ne. A másik utcákat természetesen  megvizsgálják, a mostani módosítás is amiatt 

került napirendre, mert érkezett egy jelzés abban az utcában lévő üzlettulajdonosoktól és ezt 

megvizsgálták, így került a mai nap eléjük. Amennyiben hasonló jelzések vannak, akkor ezeket 

megvizsgálják, s amennyiben ez nem okoz problémát, akkor igyekeznek kiszolgálni.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Az üggyel kapcsolatban az egyik dolog, amit el szeretne mondani, hogy a mostani parkolási 

rendszernek szerinte az egyik legnagyobb sikere az, amikor más utcák kapcsán kérelmezi a 

lakosság, vagy az üzlettulajdonosok, hogy oda is terjesszék ki. Ennél nagyobb visszaigazolása 

nincs szerinte a mostani rendszernek. Az udvarban való parkolásról azt gondolja, amit 

Polgármester úr is elmondott. Inkább a legfontosabb cél az kellene, hogy legyen, még inkább 

élettel töltsék meg az udvart. Azt a néhány kocsit is szíve szerint innen kiszorítaná, ami van. A 

legnagyobb probléma az, s maga a felvetés Váradi képviselő úr részéről teljesen jogos volt, 

hogy van a lakosságnak egy picike része, aki valószínűleg hangosabb, aki úgy szeret 

bevásárolni, hogy a kiflis pult előtt állna meg nagyjából. Ezért van az, hogy itt gyakran 

zsúfoltság alakul ki, miközben a piac melletti parkolók a szerdai nap kivételével teljesen üresen 

állnak. Ő még messzebbről, általában a két bolt közötti parkolóból indul és négy-öt autó áll ott. 

Inkább arra kellene ösztönözni a lakosságot, a hivatali dolgozókat, akik érintettek, hogy 

amennyiben nem sürgős dolguk van, használják az Eötvös utca, illetve a piac mellett található 

parkolókat, ahol lehet korlátlanul várakozni. Azzal is teljesen egyetért, hogy ahol az üzletek 

forgalmát az károsítja, hogy ott valaki leparkol és esetleg napokig ott foglalja a helyet, oda 

terjesszék ezt ki. Azt gondolja, hogy az udvarról az autókat inkább távol kellene tartani.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Pár érvet hadd tegyen még hozzá, védve a gondolatrendszerét és a kezdeményezését az udvaron 

történő parkolással kapcsolatban. Neki az olaj nem jutott eszébe. Ha egyrészt olaj is folyik a 

díszburkolatra, viszonylag olcsón és egyszerű eszközökkel eltávolítható. Szerinte nem kell ezt 

naponta elvégezni. Egészen más lenne a forgalom, mint a piacnál, ahol gyakorlatilag heti két 

alkalommal iszonyatos mennyiségű autó megfordul és a piacra járó közönség gyakran 20-30 

éves autókkal is jár oda. Itt nem erről lenne szó, csak a hivatal dolgozói, legfeljebb kiírják, hogy 

10 évnél idősebb autóval kérik ne jöjjenek be. Szerinte itt nem lenne annak veszélye, hogy 

rendszeresen olaj folyna a díszburkolatra. Terhelés szempontjából biztos nem fogja 

megrongálni, hiszen a teherbírása elbírja ennek a térburkolatnak. Amikor szerelték a 

színpadot, ide kisebb tehergépkocsikkal is beálltak, amíg építették. Teherbírás szempontjából 

egy 1200 kg tömegű személyautó nem fogja a díszburkolatot megrongálni. Amit az előbbi 

gondolatmenetéből kihagyott, nemcsak az a probléma ezzel a parkolással, hogy a lakosságtól 

vesznek el ezzel 30-40 helyet, hanem azok a dolgozók, akik itt parkolnak ebben a parkolóban, 

kétóránként ki kell, hogy járjanak, s vagy arrébb tekerik a tárcsát, vagy a szabályok szerint ezt 

nem tehetnék meg, arrébb kellene állniuk. Ez sem normális szerinte, hogy a hivatal dolgozóinak 

munkaidőben azon kell gondolkodniuk, hogy mikor telik le a két óra, mikor kell kimennie. Nem 

lehet tőlük elvárni, hogy kötelező jelleggel azt mondják, nem parkolhat itt, mert ugyanolyan 

joggal használhatja ezeket a parkolókat, mint Kiskunhalas város bármely lakosa. Szerinte azt 

nem lehet mondani, hogyha a hivatal dolgozója, akkor ne használja ezeket a parkolókat. 

Szerinte mindenképpen praktikusabb lenne, ha a hivatal dolgozói 30-40 autót jelentenek és 

problémát okoznak a város lakossága számára is, aki parkolni szeretne, illetve nekik is 
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problémát okoz ez a két órás limit. Erre valamilyen megoldást célszerű lenne kidolgozni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Továbbra is azt tudja megerősíteni, hogy vannak parkolók, amelyek a zónán kívül vannak. Nem 

kell kijárkálni. Ő is olyan zónában van, több, mint két órája ülnek itt, nem aggódik amiatt, hogy 

cetli lesz az autón, mert olyan helyen van az autója, amelyik nem érintett a zónában.  

Szerinte ezt a pár perc sétát ő is megteszi, Jegyző asszony is megteszi és nyugodtan ülnek itt két 

óránál hosszabb ideig, anélkül, hogy aggódniuk kellene amiatt, hogy a közterület-felügyelet 

megtalálja a gépjárművüket túlzott tartamú parkolásként. Ő ezt nem érzi ennyire veszélyes 

szituációnak. Majd megvizsgálják.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, hogy ennél az asztaloknál meghozott döntések végrehajtásában elsősorban nekik 

kell élen járni, második helyen pedig a hivatal dolgozói vannak. Ha az előfordul, hogy 

óratekerés van, abszolút mértékben el kell hárítaniuk. Itt van Törőcsik Dávid csoportvezető úr, 

aki az erre feladatra kijelölt munkatársaik vezetője. Biztos benne, hogy erre a feladatra 

odafigyelnek. Nem mondják azt a kollégáknak, hogy ott parkoljanak, de ha két óránál többet 

tartózkodnak bent, márpedig ez délelőtt is így van, akkor itt nem lehet parkolni. Az volt a céljuk, 

hogy napközben azok parkoljanak, akik az ügyeiket jönnek intézni, bevásárolni jönnek, ne 

pedig azok, akik huzamosabb ideig itt tartózkodnak. Éppen azért, hogy élénkítsék a belváros 

forgalmát és nem kilométeres hegymenetben leküzdendő távolságokról beszélnek, hanem 200 

méterről, amit a szépen felújított burkolaton lehet gyalogosan megtenni a hivatal és a 

buszmegálló között. Továbbra is azt szeretné kérni, hogy aki csak teheti, használja a piac 

melletti parkolókat. Ha piac van, akkor az Eötvös utca teljes egészében rendelkezésre áll.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Megvárta ezt a vitát, mert kicsit más irányba szeretett volna szót kérni. Az előterjesztésben 

szerepel az is, hogy a táblák kihelyezése kinek a feladata és ezt meg kell oldani. Ez rendben van. 

Itt is elhangzott már, hogy a városukban szinte táblaerdő van. Ez is bizonyára indokolt. 

Polgármester úrtól hallotta azt is, hogy ezt felül kellene vizsgálni, mert sokszor indokolatlan 

táblák is vannak kint. Ha egy táblát kihelyeznek, az odáig rendben van, hogy szépen, rendesen. 

Mond egy példát. A múzeum sarkánál is van óra kihelyezve. Közvetlen előtte legalább fél éve 

van egy egyirányúságot jelző tábla, ami meg van rogyva, nagyon csúnyán néz ki. Ezekre is oda 

kellene figyelni, mert tényleg van egy felújított belvárosuk, de bárhova mennek a városban, ezek 

a kresztáblák, amelyek az ő hatáskörük, ferdék, töröttek. Erre is kellene valamit lépniük. Kérné 

azt, hogy erre is figyeljenek oda, mert nagyon csúnya képet mutat a szép, rendben tartott, 

parkosított belvárosukról.  

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője: 

 

Az lenne a kérése az üzlettulajdonosok felé, hiszen nem az önkormányzatnak kell megítélnie azt, 

hogy egy üzlet működésében két órás várakozási idő bevezetése az előny, vagy éppen nem oszt, 

nem szoroz. Amelyik üzlettulajdonos úgy gondolja, hogy az ő üzletének a működését a 

várakozási rend bevezetése azon az útszakaszon elősegítené, ahogy megtették korábban is, 

jelezzék a Polgármester úr felé az ilyen irányú igényüket. Ha egy kis indoklást írnak hozzá, azt 

megköszönik. Természetesen az önkormányzat ezt meg fogja vizsgálni, s amennyiben úgy látja, 

hogy indokolt annak a bevezetése, s egyéb technikai akadálya nincs, akkor biztos benne, hogy 



61 
 

kedvezően fogja elbírálni ezeket a kéréseket.  

A táblákat jelezni fogja a közútkezelőnek. A kollégái általában figyelni szokták ezeket a 

táblaproblémákat. Elég sok ilyen jellegű jelzésük van a közútkezelő felé, ez valamiért ezek 

szerint elkerülte a figyelmüket. Nyilván közel van ahhoz, ahol ők közlekednek. Köszöni a jelzést, 

s továbbítani fogja a közútkezelő felé.  

Kollégái várakozásával összefüggésben elmondja, hogy korábban már lakossági jelzések 

alapján észlelték ezt a problémát, hogy a rendelkezésre álló várakozóhelyeket a lakosság 

jobban ki tudná használni, ha a megszűnt várakozóhelyek következtében a kollégái által 

elfoglalt út melletti parkolóhelyek szabaddá válnának. Jegyző asszonynak volt egy olyan kérése 

a kollégák felé, hogy tegyék meg azt a szívességet, igaz, hogy jogszerű adott esetben a 

várakozásuk, de éppen ennek a problémának a megoldása érdekében tegyék meg azt, hogy nem 

ezeken a két órás rendszerben kijelölt várakozóhelyeken várakoznak, hanem olyan helyet 

keresnek, ami által lehetővé teszik ezeknek a várakozóhelyeknek a felszabadulását. A 

közterület-felügyelő kollégáit arra utasította –hozzáteszi, hogy ez valamilyen szinten gyakorlat 

volt korábban is-, hogy vonják össze a szemöldöküket és ugyanazzal a szigorral járjanak el a 

kollégákkal szemben is, amilyen szigorral eljárnak egyébként a lakossággal szemben is. Ezt 

már korábban elkezdték. Ott ugyanúgy volt egy kis türelmi idő, mint ahogy a lakossággal 

szemben is volt annak idején. Arra kérte a kollégáit, akiket érintett ez a probléma, hogy ők is 

tegyék meg azt a szívességet velük szemben, hogy ne kényszerítsék arra a saját kollégájukat, 

hiszen ismerik egymás munkáját, tudják, hogy ki, mivel foglalkozik a munkahelyi tevékenysége 

során, hogy esetleg a saját kollégájával szemben kelljen bírságot kiszabni.  

Épp a napokban váltott néhány szót erről a kollégáival, jelenleg az a tapasztalatuk, hogy a 

kollégák többsége megértette ennek a kérésnek a fontosságát, s megtették azt a szívességet, 

hogy máshol várakoznak. Esetenként még előfordul, hozzáteszi, hogy különböző okok miatt. 

Jelenleg szabályosan egy-két kolléga a nap adott időszakában igénybe veszi ezeket a 

parkolóhelyeket. Alapvetően az utóbbi két-három hétben jelentősen javult ebben a kérdésben a 

helyzet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az új szabályozás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 571   Száma: 16.03.31/14/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 
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Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

571   Száma: 2016.03.31/14/0/A/KT 

 

83/2016. Kth. 

A parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 293/2014. Kth. számú 

határozat hatályon kívül helyezése, valamint új szabályozás elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

I. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 77/2015. Kth. számú 

határozattal módosított) a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról szóló 

293/2014. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

II. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a forgalomszabályozási 

szempontokat és az 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), valamint a közúti 

jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet előírásait figyelembe véve a jelen határozat 2.) és 3.) 

bekezdésben felsorolt városrészekben egységesen 2 óra várakozási időtartam korlátozással 

„Várakozási övezet” és „Korlátozott várakozási övezet” kialakítását, a határozat 4.) 

pontjában feltüntetett területen rakodási terület kialakítását rendeli el. Minden esetben jelezni 

kell, hogy a korlátozás mely napokon és napszakban érvényes. 

 

2.) Az Önkormányzat a KRESZ 17. § (1) bekezdés e/2. pontja szerinti „Várakozási övezet”-et 

alakít ki az alábbi városrészekben található kiépített várakozóhelyeken. A közúti jelző táblákat 

és a kiegészítő táblákat a KRESZ 112/d; 112/e és a 114. ábra szerint kell elhelyezni.  

 

Munkanapokon 8-18 óra között  

a) Bethlen Gábor tér 
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b) Hősök tere  

c) Református templom melletti parkolók  

d) Thúry József utca  

e) Városháza utca 

f) Jósika utca  

 

3.) Az Önkormányzat a KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti „Korlátozott várakozási 

övezet”-et alakít ki az alábbi útszakaszokon. A közúti jelző táblákat a KRESZ 61/a. és 61/b. 

ábrája szerint, a kiegészítő táblát a KRESZ 114. ábráján látható kiegészítő táblának 

megfelelően kell elhelyezni: 

 

Munkanapokon 08
00

-18
00

 óra között  

a) Thúry József utcában a gimnázium ebédlőjének Mátyás tér felőli sarkától a Bethlen Gábor téri 

kereszteződés előtti 15. méterig. 

b) Az Eötvös utca egyirányú szakaszának menetirány szerinti jobb oldalán: 

 Az 1. számú épület sarkától az ingatlanokhoz bevezető keresztútig, továbbá  

 a 19. számú ház sarkától a 21. számú ház Eötvös utcai parkoló felőli sarkáig. 

 

4.) Az Önkormányzat a KRESZ 15. § (6) bekezdésében meghatározott „Rakodási területet”-et 

alakít ki az alábbi útszakaszon. A közúti jelző táblákat a KRESZ 61. a kiegészítő táblát a KRESZ 

61/c. ábráján látható kiegészítő táblának megfelelően kell elhelyezni: 

 

Naponta 06
00

-16
00

 óra között 

 Thúry József utcában a Mátyás tér felől haladva a menetirány szerinti jobb oldalon a  

 2. szám alatti ingatlan kapubejáró kezdete előtti 15. métertől.” 

 

5.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városgazda Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges korlátozó és kiegészítő táblákat 

helyezze ki. 

 

6.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt-nek a parkolók üzemeltetésére 2010. június 29-én adott 

megbízást 2014. december 31.napjával visszavonta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz. 15. 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 

Meggyesi József közútkezelő 

 

 

Határidő: azonnal 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon 

meghatározott lakbéren történő bérbeadásra 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a típusú előterjesztéssel a képviselők sűrűn találkoznak. Mindig van egy-két ilyen lakás, 

amelyet piaci alapú módon próbál a Halasi Városgazda Zrt. kihelyezni. Itt szintén erről van 

szó. Jelen esetben 3+2+1 ingatlan, amiről szó van. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Igen sokszor találkoznak ilyen előterjesztésekkel. Ígéri, hogy az ilyen előterjesztéseknél el fogja 

mondani a véleményét ezzel kapcsolatban. Újra három olyan lakás kerül ki a költségalapú 

lakbérrel történő kihelyezésbe, ami eddig szociális bérlakás volt. Az előbb elhangzott egy 

előterjesztésnél, hogy nagyon sok olyan család van, mintha 170-re emlékezne, aki szociális 

bérlakásra vár Kiskunhalason. Ezeknek a lakásoknak a száma hárommal kevesebb lett. Ezek az 

emberek nem azért laknak szociális bérlakásban, mert abban szeretnek lakni, hanem nem 

képesek több lakbért kifizetni egy lakásért.  

Nagyon sokszor előfordul a költségalapú lakásoknál, hogy a kialkudott, megállapított díj 

megszokás szerint lassan több, mint a piaci alapon igénybe vehető albérlet. Érti, hogy 

Kiskunhalason nagyon kevés az albérlet, s így próbál a város pénzhez jutni, így próbál a város 

több ingatlant beszervezni ebbe a rendszerbe, s azoknak az embereknek segíteni, akik 

költségalapon ki tudják fizetni ezeket a lakásokat. Neki ezzel nincs is problémája. Neki 

problémája mindig azzal van, hogy a szociális bérlakások száma csökken a városban.  

Vagy ki kellene találnia az önkormányzatnak, s akkor hivatkozhatnának valamelyik 

koncepciójukra, mert úgy látja, hogy most már a gyakorlat ez lesz. Valamelyik 

koncepciójukban, amelyikben benne van ez a sor, dolgozzanak ki egy rendszert, hogyan fognak 

szociális bérlakásokat létrehozni, vagy kialakítani, mert ez hosszú távon nem lesz se jó így, se 

eredményes, ha minden hónapban 2-3-4-5 szociális bérlakással kevesebb lesz.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója is körükben van, aki hozzászólásra jelentkezett. Neki 

adná meg a szót.  
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Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

Annyit szeretne mondani Vizkeleti úrnak, hogy azok a lakások, amelyek magas rezsijűek és nem 

férnek bele ebbe a szociális rendszerbe, higgye el, hogy a szociális bérlakás rendszerben elég 

komoly kintlévőség van. Ezeket a lakásokat nem tudják egyszerűen megfizetni ezek a jogosultak. 

Ha belegondol, ez még mindig csak nagyon töredéke ennek a lakásmennyiségnek. A három 

lakás kétségtelen tény, hogy pluszban jön. Körülbelül 15-20 lakás maximum a 370-ből, ami ez a 

lakásmennyiség. Az előbb hallotta a vitájukat. Az egyik pályázat, amit előkészítenek, az 

otthonteremtő pályázat pontosan arról szól, abban van egy jelentős rész, ami ingatlanok 

vásárlásáról szól, s tárgyalásokat folytatnak arra, hogy a szociális bérlakás állomány 

növekedjen. Pontosan olyan lakásokat szeretnének megvásárolni –erről nem akar többet 

mondani, mert ez üzleti dolgot is érint-, amivel legalább 10-15-tel növekedne ez a 

lakásmennyiség. Sőt ebben a pályázatban gyakorlatilag alapvetően a rezsicsökkentés lenne a 

szigetelésekkel és a fűtési megoldásokkal, hogy a szociális lakások még olcsóbbak legyenek 

üzemeltetés szempontjából. Higgye el, hogy ez a pár lakás ezt a rendszert nem borítja fel. Ha ez 

a pályázat sikeres lesz, akkor ez a dolog nemhogy növekszik, hanem sokkal jobb állapotba 

fognak kerülni a szociális bérlakásaik. Reméli, hogy ez megnyugtatja, s ez a pár nem fogja 

zavarni ezt a rendszert, sőt inkább javítja, hiszen erre is van igény.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy Képviselő úr értette ezt, nem erre vonatkozott. Azzal egyet tudnak érteni, 

hogy egy panellakás, amelyik távhővel fűtött, viszonylag magas költségszintet jelent, s ezt nehéz 

magában a szociális bérlakás rendszerbe belegondolni. Csupán azzal, hogy fogják és elkezdik 

csökkenteni, ha bírják, ha nem, hogy önmagában csökken a lakások száma és ezt tartja 

aggályosnak. Azt gondolja, hogy Vezérigazgató úr erre az aggályra is tett utalásokat és 

jelzéseket, hogy ezt szem előtt tartva csökkentik a szociálist és igyekeznek mellé teremteni a 

lehetőségeikhez mérten. Viszont nyilván jó lenne ezeket a lakásokat költségalapúként 

kihelyezni, hiszen erre van igény.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Igazgató úr megelőzte. Ő is erre akart kitérni.Jelen pillanatban, akik bérlakásokban élnek, 

alacsony jövedelmű emberek. Általában a bérleti díj nem sok, 8-9 ezer Ft szokott lenni. Nem is 

ez szokott nekik problémát okozni, hanem a számlák kifizetése. Jelen pillanatban ezeknek az 

ingatlanoknak a fenntartása kerül sokba. Azt gondolja, nem lenne szerencsés az eleve 

hátrányos helyzetű embereket belekényszeríteni abba, amit hosszú távon egyébként nem tudnak 

fenntartani. Ebből az önkormányzatnak van kára nem is kevés, hiszen rengeteg tartozásuk van 

az önkormányzat felé ezeknek az embereknek. Akár a lakbért, akár a közüzemi számlákat nézik, 

nagyon sok család van abban a helyzetben, hogy havonta nem tudja fizetni, amit kell és 

három-négy hónapos elmaradásaik vannak. Éppen csak annyit bírnak csepegtetni, hogy mégis 

valamennyi folyjon be az önkormányzathoz. Ha őket beraknák egy ilyen ingatlanba, a lehető 

legrosszabbat tennék velük.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon megnyugtató, ha ilyen pályázati lehetőségek vannak és erre fordít energiát a város és 

próbál szociális bérlakásokban terjeszkedni. Megígéri, hogyha sikerül tizenöt szociális 

bérlakást beszervezni a rendszerbe, addig nem szól, amíg tizenötöt ki nem futtat a jövőben.   

A problémát érti, hogy nem kell túlvállaltatni ezeket az embereket a rezsi kapcsán. Mindig arra 
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próbálja felhívni a figyelmet, hogy a lakhatásukkal van probléma. Azok az emberek, akik nem 

tudnak szociális bérlakáshoz hozzájutni, mégha tudják is, hogy nem tudják maradéktalanul 

kifizetni a rezsit, nem lesz hol lakniuk. A szociális ellátórendszerük sajnos nem akkora, hogy 

akár a családok átmeneti otthonában, akár a hajléktalanszállón –női hajléktalanszálló nincs is- 

ezeket az embereket el tudják látni. Ezért gondolja azt, hogy hosszútávon probléma lehet. Ha 

vannak ilyen célú gondolatok és előremenetelek, akkor talán megnyugtató lesz a jövőkép.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 572   Száma: 16.03.31/15/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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572   Száma: 2016.03.31/15/0/A/KT 

 

84/2016. Kth. 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kijelölése költségalapon meghatározott 

lakbéren történő bérbeadására 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségalapon meghatározott 

lakbérű lakásként kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokat: 

 

 

ssz LAKCIM m

2 

SZOBASZ

ÁM 

KOMFORTFOK

OZAT 

LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 

Ajánlott 

bérleti díj 

1 BERCSENYI 

U.2.III.7. 

62 2,5 Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 

22 000 Ft 

2 KARPAT U. 

15.IV.14. 

34 1 Összkomfortos PANEL, 

LAKÓTEL. 

10 300 Ft 

3 ESZE T. LTP. 

8.I.17. 

44 1+2fél Komfortos 

Gázfűtéses 

TÉGLA, 

EMELETES 

31 00 Ft 

 

 

2. Az alábbi, már kijelölt, de bérbe még nem adott költségalapú önkormányzati lakások 

lakbérének mértéke az alábbi összegekre módosul: 

 

 

SSZ LAKCIM m2 SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 

Ajánlott 

bérleti díj 

1 SZENT 

ISTVÁN 

U. 4..I.5. 

32 1 Komfortos Gázfűtéses EGYSZINTES, 

TÉGLAÉP. 

13 600 Ft 

2 ESZE T. 

LTP. 

8.II.27 

44 1+2fél Komfortos Gázfűtéses TÉGLA, 

EMELETES 

31 00 Ft 

 

 

3. Az alábbi költségalapon bérbe adandó lakást Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a költségalapon bérbe adandó lakások listájából kivonja és értékbecslés 

után jelenlegi állapotában értékesítésre kijelöli: 

 

 

ssz LAKCIM m2 SZOBASZÁM KOMFORTFOKOZAT LAKSÁSOK 

ÁLLAPOTA 

Ajánlott 

bérleti díj 

 1 HOSOK 

TERE 4. I. 

3. 

85 2 Komfortos Gázfűtéses EMELETES, 

RÉGI ÉP. 

36 00 Ft 
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4. A képviselő-testület a pályázati eljárás lebonyolításával megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt-t. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

16 

 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent 

Imre u. 2. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne ehhez az előterjesztéshez hozzá, hogy korábban is a város vagyonkezelője és az 

önkormányzat között az ingatlanok tulajdonképpen jöttek-mentek. Ez a mostani előterjesztés 

valódi vagyonkezelésről szól. Azt gondolja, hogy ez a legtisztább helyzetet teremti meg, hiszen 

akinek vagyonkezelésbe adják, ő az, aki valójában szedi a hasznokat és a visszapótlásról is 

gondoskodik. Ezek jól szabályozott módon működnek. Az állam is ezt a jogi technikát 

alkalmazza a legtöbb esetben, erre lett létrehozta az MNV Zrt. Ha valaki belegondol, akkor ott 

is ugyanígy a rendszer és jól működik. Bízzanak benne, hogy ezekkel a szerződésekkel ők is 

megfelelő jogi környezetet biztosítanak erre a feladatra a Városgazda Zrt.-nek és önmaguknak.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Neki még a bevezető ellenére sem elég világos ez a kép. Kiskunhalas város vagyonkezelője 

eddig is a Halasi Városgazda Zrt. volt. A TÖV Kft.-nek a feladatait vette át annak idején és ő 

kezeli az összes ingatlanukat, területeiket a városban. Az átadással mi fog változni? Nem kell 

behozni testület elé, ha kiadja valakinek az ingatlant, vagy eladja? Négy előterjesztésről 

beszélnek. Ugyanaz a kaptafa nem? Mi a lényege ennek? 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tud erről az ügyről elmondani, hogy tulajdonképpen, amikor a Halasi Városgazda 

Zrt.-nek átadnak egy ingatlant, legyen az bármilyen, többnyire határozatban tette azt a 

képviselő-testület, s nem ebben voltak leszabályozva például ezek a kérdések, kié a bevétel, kié 

a visszapótlási kötelezettség. Csomó nyitott kérdés volt nyitva a korábbi terminológiában. A 

mostani megoldás azért nagyon egyértelmű, mert azt mondja ki, hogy a hasznokat is a 

vagyonkezelő szedi, de neki kell ráfordítania azt a visszapótlási kötelezettséget, ami egyébként 

évente beáll. Ez véleménye szerint sokkal jobban szabályozott megoldás, mint amit korábban 

alkalmazott az önkormányzat, hogy egyes határozattal. Sajnálatos módon most is rengeteg 

olyan ingatlan van a Városgazda Zrt.-nél, amiről csak hozott az önkormányzat egy határozatot, 

hogy átadja a Városgazda Zrt.-nek, de hogy az órákat ki írja át, mikor írják át…Azt gondolja, 

hogy sokkal tisztább jogi helyzetet teremt az, ha ők ezt egy vagyonkezelési szerződés keretében 

teszik meg. Azért is teszik meg a következő négy előterjesztésben a további ingatlanokkal 

kapcsolatban ezt a metódust, mert ez egy átláthatóbb és jogilag rendezettebb képet fog 

generálni a későbbiek során. Ugyanakkor abban igaza van Képviselő úrnak, hogy a 

vagyonkezelője korábban is már a Városgazda Zrt. volt az önkormányzatnak. Akkor még 

határozatokban, illetve apportként adtak bizonyos ingatlanokat, amikor a Városgazda Zrt. létre 

lett hozva. Azokról ugye nem beszél, de amikor határozatban adták át, nem volt szerencsés 

megoldás. Ez egy sokkal konkrétabb.   

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Mindazok mellett, amit Polgármester úr elmondott, annyival egészítené ki, részletezné, hogy a 

vagyonrendeletükben nevesítve van az, hogy a vagyon kezelője a Halasi Városgazda Zrt. Azok 

az előterjesztések, amelyekről most szó van, azok pont ennek a vagyonkezelői jognak a 

tartalmát rögzítik, hiszen a vagyonrendeletükben ennek a kimondásán túl részletes 

szabályozása nem volt meg. Nyilván szükségszerű, hogyha a vagyonrendeletben ezt kimondta a 

képviselő-testület, akkor kövessék ezek a vagyonkezelési szerződések, amelyek most vannak a 

képviselő-testület előtt. Ez egymásra épülő folyamat, a vagyonkezelés tartalmának kifejtését 

rögzítik ezek a szerződések.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Amikor az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az elmúlt évben vizsgálódott náluk, 

ezeknek a szerződéseknek a meglétét hiányolta, ők sem értettek egyet a határozattal való 

átadással. Követelményként írták le a jelentésben is ezt a fajta szerződések alkalmazását. Ez 

visszaköszön abból a jelentésből, ha ezt valaki elolvassa.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Teljes mértékben nem kapott a kérdésére választ. Megpróbálja hozzászólásban megfogalmazni 

a kételyeit. Eddig általában tudtak arról, ami az ingatlanjaikkal történik. Ha valakinek bérleti, 

vagy adásvételi szándéka volt, akkor bejött a testület elé. Ha most átadják a Városgazda 

Zrt.-nek a vagyonkezelési jogot, akkor előfordulhat az a helyzet, hogy például a Szent Imre u. 

2.szám alá egy sportegyesület betelepszik, akkor az önkormányzat, vagy a város lakói nem 

tudhatják azt meg, hogy mennyi bérleti díjat szednek tőlük, vagy milyen megállapodást kötnek 

velük, mert azt fogja mondani a Városgazda Zrt. vezérigazgatója, hogy ez a kérdés üzleti titok, 
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erre nem adhat választ. Ezek az aggályok merültek fel bennük, amikor ezt a négy napirendi 

pontot elolvasták. Szerintük, ha ez így van, nem lenne szerencsés. Mindenféleképpen 

átláthatóbbnak tartják azt a rendszert, ami eddig is működött, hogy a képviselő-testület elé 

kerülnek be azok a döntések, ha bérbe-, vagy eladnak valamit. 

 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Nemrégiben volt az ÁSZ vizsgálatuk, amiben az elmúlt ülésen hoztak intézkedési tervet. Annak 

egyik sarkalatos pontja volt az, amiben az ÁSZ kérte, hogy minden egyes ilyen jellegű 

képviselő-testületi határozat mellé egy szerződést kell rakni. Nem elég a képviselő-testületi 

határozat, hanem szerződéssel is meg kell erősíteni. Ebben a fajta esetben, mivel üzleti célra 

lenne felhasználva maga az ingatlan várhatóan, így a vagyonkezelési szerződési forma tűnt 

jobb esetnek, ugyanis ebben a felállásban a vagyonkezelőnek kötelessége egyrészt 

visszaforgatni a bevételeket az ingatlanra, vagy ha profitra tud ebből szert tenni, akkor a 

kötelező önkormányzati feladatokra, mint kötelező önkormányzati feladatot végző cég, köteles 

ezekre a feladatokra fordítani a bevételt. Ezen feltételek miatt szükséges most már minden 

egyes esetben. Értelemszerűen nemcsak a Zrt. esetében, hanem bármely más 100 %-os 

önkormányzati, vagy akár résztulajdonú gazdasági társasági esetében is. Nem elégséges csak 

határozatot hozni, hanem mindenképpen szerződéssel kell megtámogatni. Jelzi is, hogy az 

eddigi átadásokat, amelyek megtörténtek, pótlólagosan szerződésekkel majd pótolniuk kell, a 

kormányhivatal is kérte, hogy végezzék el záros határidőn belül.  

Az ilyen előterjesztéseknél ezek már megszokottak lesznek, illetve a régebbi döntéseket is 

minden esetben meg kell erősíteniük ilyen szerződésekkel. Ez mind be fog kerülni a 

képviselő-testület elé természetesen. Muszáj.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Mindenképpen szeretné kiemelni, hogy értékesítésről szó sem lehet. Az önkormányzat 

tulajdonában maradnak ezek az ingatlanok. Ilyen módon ez nem értékesíthető, csupán 

hasznosítható.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a vagyonkezelési szerződés elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 573   Száma: 16.03.31/16/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 
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Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

573   Száma: 2016.03.31/16/0/A/KT 

 

85/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám 

alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra 

vagyonkezelésbe adja a 6400 Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám alatti ingatlant a Halasi – 

Városgazda Zrt. részére, térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési 

szerződés alapján.  

 

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

vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz.15. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalas, Bem u. 2.szám alatti ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe 

adása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy nagyon hasonló előterjesztés az előzőhöz, csupán a helyszín változik.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Bem u. 2. vagyonkezelésbe adásának elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 574   Száma: 16.03.31/17/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

574   Száma: 2016.03.31/17/0/A/KT 

 

 

86/2016. Kth. 

A Kiskunhalas, Bem utca 2. szám alatti ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adása   

 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hatályon kívül helyezi a 

Képviselő – testület 2014. január30-án meghozott 19/2014. Kth. számú döntés 3. pontjában 

foglaltakat.  

 

2.)Kiskunhalas Város Önkormányzata határozatlan időtartamra vagyonkezelésbe adja a 6400 

Kiskunhalas, Bem utca 2. (222/14/A/61. hrsz) szám alatti ingatlant a Halasi Városgazda Zrt. 

részére, térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési szerződés 

alapján. 

 

3.) KiskunhalasVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalas, Hősök tere 1.szám alatti ingatlanban lévő "szálloda" 

ingyenes vagyonkezelésbe adása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Megvilágította Pénzügyi osztályvezető úr, hogy mi is a jogi háttere ennek a négy 

előterjesztésnek. Ezt kiemelné a többi közül, hiszen itt arról a területrészről van szó, ahol jelen 

pillanatban ők is tartózkodnak. Közvetlenül itt mellettük, nem erről a teremről van szó, de erről 

az épületről. Milyen konkrét célok vannak? Megmondja őszintén, nem támogatná, hogy ezt 

kiadják hasznosításra. Szerinte ezt meg kell tartani arra a célra, amire eddig is szolgált, hogyha 

vannak testvérvárosi küldöttségek, vagy protokollvendégeik, akkor őket itt el lehet szállásolni. 

Ha esetleg itt ezt el kezdik átalakítani bármilyen üzleti célú dologra, nem gondolja, hogy az 

méltó, hogy a városháza díszterme, ahol nemcsak a testületi üléseket tartják, hanem adott 

esetben fogadások vannak, díjátadók szoktak lenni, elismeréseket Polgármester úr is szokott 

átadni elég rendszeresen. Itt a Vállalkozók Klubja. Tegyék fel, hogy valamilyen vendéglátóipari 

szolgáltatást tartanak, szerinte meglehetősen furcsán néz ki, ha akár a testületi ülés alatt, akár 

valamilyen fogadás alkalmával pizsamában és köntösben totyognak itt a folyosón. Szerinte ez a 

városházának egy szerves részévé vált. Régen egészen más volt, amikor szállodaként 

funkcionált. Akkor még nem volt a városnak ez a díszterme. Szerinte szervesen hozzátartozik ez 

a területrész. A lenti Vállalkozók Klubjában sokszor bizottsági üléseket is tartanak, tehát ez az 

egész terület a hivatalnak egyfajta tárgyaló, fogadó és protokoll része. Szerinte ezt a funkciót 

meg kell tartani. Ezt az előterjesztést semmiképp nem tudja támogatni. Nem a jogi dolgok miatt, 

mert azt megértették az előző napirendnél, hanem ebből a dologból kifolyólag. Mindenképpen 

kérne egy választ, hogy milyen tervek, elképzelések vannak ezzel kapcsolatban. Feltehetően 

többséget fog kapni és át fog menni az előterjesztés, de ő semmiképp nem tudja megszavazni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Korábban is működött szállodaként. Azt gondolja, hogy ez a hasznosítása látszik célszerűnek. 

Ezt a Városgazda Zrt. fogja megtenni, miután ezt a vagyonkezelési határozatot elfogadják. Ő 

nem lát ebben ilyen veszélyeket. A városban lévő olyan ingatlanról, szobákról van szó, amelyek 

szerinte hasznosíthatóak. Azért fenntartani és egyébként nem túl jó állapotban, hiszen 

lakatlanul minden csak pusztul lefelé, arra várni, hogy egy évben kétszer van olyan alkalom, 

amikor a testvérvárosi kapcsolatokat ápolják olyan mélyen, hogy meghívják a vendégeket, 

eljönnek hozzájuk és náluk laknak. Azokba a szobákba beengedni őket méltatlan a testvérvárosi 

kapcsolatokhoz, amilyen állapotban van most. Ha lakatlanul van, az is így marad. Ha pedig 

lesz ennek egy olyan üzemeltetője, aki ezt üzleti alapon viszi, akkor biztosak lehetnek abban, 

hogy azzal a bérleti díjjal együtt is és az igénybe vett szállodai szobákkal, amennyiben ezt a 
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szállodát választanák a testvérvárosi kapcsolatok vendéginek elhelyezésére, még mindig 

összességében nagyobb hasznot hoz az önkormányzatnak, mintha üresen hagyják. Csak azért, 

mert ha itt este tízkor is képviselő-testületi ülések zajlanak, akkor ne találkozzanak pizsamás 

vendéggel. Számára ez nem megfelelő ok arra, hogy a szálloda hasznosításáról letegyenek. 

Szerinte ez egy olyan terület, ami értékes és hasznosítható, hasznosítani is szükséges egy olyan 

önkormányzatnak, amelyik a vagyonával normálisan jár el, s nem eltékozolja. Ha ezt üresen 

járatják, a vagyon nem megfelelő használatát jelenti másik oldalról.  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Az előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelői szerződés tervezet, ami jóváhagyásra van a 

képviselő-testület asztalán, 14. pontja tartalmazza azt, hogy milyen korlátozásokkal 

gyakorolhatja a vagyonkezelő a vagyon kezelését. Jelen szerződésben, ami az előterjesztés 

mellékletét képezi, arra történik utalás egyelőre, hogy a Vállalkozók Klubját milyen 

korlátozásokkal hasznosíthatja a vagyonkezelő, hiszen arra vonatkozóan az önkormányzatnak 

élő bérleti szerződése van. A vagyonkezelői jog, ami most alapul, nem korlátozhatja a 

Vállalkozók Klubjának a jelenlegi szerződését.  

Ugyanez vonatkoztatható bármilyen felvetésre, ami a vagyonkezelés során esetleg a 

képviselő-testület, vagy a hivatal működését zavarná. Ennek a szerződésnek jelenleg is van 

olyan része, s ez bármikor bővíthető, ha esetleg az önkormányzat működését érintően bármilyen 

aggály merül fel, akkor a vagyonkezelői jog ilyen formán nyilvánvalóan korlátozható.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Említette Polgármester úr, hogy korábban szálloda volt. Erre ő is célzott a kérdésében, hogy 

valóban tud róla, hogy régen funkcionált ilyen szerepben. Azt is elmondta, hogy akkor még nem 

volt a városházához tartozó ez a rész. Akkor ez az ajtó itt el volt zárva. Ez egy teljesen önálló 

egység volt, szálloda, szórakoztatóipari egység is volt itt korábban, ha jól tudja. Ebben a 

helyiségben, éppen ahol most is ülnek. Akkor nem volt a városháza része. Most már 

megváltozott a funkciója azáltal, hogy ez a terem, ahol vannak, betagozódott ebbe a részbe. Ha 

az a gondjuk, hogy kihasználatlan, akkor a mellettük elnyúló folyosórészt, hét szobát ki lehet 

alakítani hivatali irodákká. Adott esetben azt is be lehet ide rendezni. Ő mindenképpen azt 

támogatja, hogy ez a rész maradjon meg az önkormányzathoz tartozó, hivatali funkciót ellátó 

épületrészként. Semmiképp nem támogatja azt, hogy nemcsak szálloda, hanem bármilyen üzleti 

jellegű tevékenység folyjon. Annyira nem feltétlen vannak rászorulva a pénzre, hogy annyira 

nagyon kelljen, hogy még ezt az utolsó szobájukat is kiadják, mert kell a pénz. Szerinte ez része 

a városházának, hasznosítsák arra a célra, amire egy városházában egy díszterem melletti 

terem való. Nem látott még olyan városházát, ha elmennek egy patinás városházára a 

környéken, Szeged, Hódmezővásárhely, ahol a városháza épületében közvetlenül egy légtérből, 

a díszteremből, ahol a fogadásokat és a testületi üléseket tartják, onnan nemcsak szálloda, 

hanem bármilyen célú üzleti célú ingatlan, iroda nyílna. Szerinte ez összeegyeztethetetlen. 

Szerinte pont az jó, hogy vissza tudták szerezni ezt az épületrészt a városnak. Ez ténylegesen a 

város háza, itt van a díszterem, egy szép lépcsőfeljáróval, ahogy a patinásabb városházákban is 

van. Pont ezzel az értékét rontanák le ennek a városházának. Örüljenek, hogy visszakerült 

hozzájuk, az önkormányzaté, használják saját céljaikra, ne üzleti célokra. Nem tartózkodás, 

hanem ennél az előterjesztésnél határozottan nem álláspont mellett van. Ne kerüljön üzleti célú 

felhasználásra ez az itt mellettük elterülő pár szoba, vagy iroda, bármilyen épületrész.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem ért egyet abszolút Képviselő úr véleményével. Csak azért hozzanak létre irodákat, utána 

vegyenek is fel oda valakiket, hogy dolgozzon is benne. Előbb-utóbb ez a logika nem tudja, hogy 

hova vezet. Vagy mindenkinek akkora irodája legyen, hogy kiabálni lehessen egymással.  

Számára ez egy egyértelmű irány, hogy ami egyszer már működött, miért ne lehetne újra életre 

kelteni. Ha ez a szálloda ment és jól ment, márpedig szerinte ez a városnak egy igenis értékes 

ingatlana, amit lehet hasznosítani.  

El nem tudja képzelni, ha Képviselő úrnak van egy lakása, amit éppen nem használ, akkor azt 

ne adja ki csak azért, mert egyszer majd lehet, hogy felmegy és ott tölt egy órát. Azt gondolja, 

hogy minden ember, aki józan paraszti ésszel gondolkozik, az igyekszik a rendelkezésre álló 

lehetőségeket kihasználni. Szerinte, ha az önkormányzat is így tesz, azzal csak pluszt 

eredményez. Még azt is el kell mondania, hogy ebben a városban nagyon kevés a szálláshely és 

panaszkodnak az idelátogatók, hogy nincsen megfelelő mennyiségben és minőségben 

szálláshely. Ha tudják bővíteni a piaci alapú szálláshelyek számát, ráadásul egy nem is 

akármilyennel, hiszen a főtérre néző szálláshelyről van szó. Azt gondolja, hogy ettől a városuk 

több lesz, mint hogyha ide berendeznék egy ügyfélfogadó irodáját a hivatalnak. Azt is el kell 

mondania, hogy a kis városháza irodáit is vélhetően visszakapja az önkormányzat belátható 

időn belül. Dátumot nem mer mondani. Irodák vannak, amelyek rendelkezésükre állnak. Nem 

ettől féltené az önkormányzatot, hogy nem tudják hol az ügyeiket intézni. Szerinte ezt a funkciót 

nyugodtan életre kelthetik most.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Az, hogy az önkormányzatnak szüksége van minden forintra, azt gondolja, hogy igen. Amire 

lehetőség van és meg tudják ragadni, azt meg is kell ragadni. Amit Polgármester úr mondott, 

annyival egészítené ki, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban elég sokat foglalkoztak a város 

turisztikai helyzetével és az a kép egyértelműen kirajzolódott, hogy bár a város turisztikai 

attrakciói jelentős mértékben elmaradnak most még attól, amit az adottságaik lehetővé 

tennének, viszont a szálláshely kapacitások gyakorlatilag telítettek. Mindenképpen szükség van 

bővítésre. Polgármester úrral ért egyet teljes egészében, hogy ennél impozánsabb helyen nem is 

lehetne egy szálloda, mint a főtér kellős közepén. Megmondja őszintén, hogy le tudná küzdeni 

azt a sokkot, hogy amikor belépnek ebbe a terembe, turisták jönnének, mert végre akkor azt 

látnák, hogy beért a közös munka gyümölcse és turisták járják a várost. Szerinte havonta 

egyszer ülésezik itt a képviselő-testület, egyszer fog a Városi Diákönkormányzat, havonta 

átlagosan egyszer fogadnak különböző delegációkat, tehát a hétköznapi munkát ez abszolút 

nem zavarná. Ha plusz irodai kapacitásra lesz szükség, akkor szerinte ahogy eddig is, ezt meg 

fogják tudni oldani.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 575   Száma: 16.03.31/18/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:31  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #19; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 78.57 73.33 11 

Nem 2 14.29 13.33 2  

Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

575   Száma: 2016.03.31/18/0/A/KT 

 

87/2016. Kth. 

A Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” ingyenes 

vagyonkezelésbe adása   

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hatályon kívül helyezi a 

Képviselő – testület 2015. március 26-án meghozott 81/2015. Kth. számú döntés 3. pontjában 

foglaltakat.  

 

2.)    Kiskunhalas Város Önkormányzata határozatlan időtartamra vagyonkezelésbe adja a 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlan emeleti részén található, szálláshelynek 

kialakított, összesen 467,2 m2 területű ingatlan-részt a Halasi Városgazda Zrt. részére, 

térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési szerződés alapján.  



78 
 

 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója, Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kiskunhalas, Hősök tere 1.szám alatti ingatlanban lévő "Díszudvar" 

ingyenes hasznosításba adása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Bár az előterjesztés címében csak a díszudvar hasznosítása szerepel, de ehhez hozzátartozik az 

a néhány technikai helyiség is, ami a hivatal gazdasági udvarából nyílóan, amivel az udvar 

üzemeltetéséhez szükséges raktározási funkciókat meg lehet oldani. Továbbá a Városháza utca 

felőli átjáróból nyíló mosdóhelyiségek hasznosítása is beletartozik ebbe a körbe, hiszen ezekkel 

a helyiséggel együtt lehet kompletten az udvart rendezvények céljára hasznosítani.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Mielőtt feltenné a kérdését, szeretné elmondani, hogy szerinte nagyon jó programokat 

szervezett a város, illetve a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a díszudvarban. Véletlen talált rá 

a facebookon egy program hirdetésére. VIP parti, városi ifjúsági parti, ez egy house parti lesz. 

Ezzel kapcsolatban szeretne kérdezni. Úgy látja, hogy ez egy partisorozatnak indul, ami 

valamilyen house, vagy dance parti, nem ért már ezekhez. Nem lesz ez túl hangos és nem fogja 

zavarni a környéken lakókat? Ez csak egyetlen parti, ami indulásnak lesz itt megszervezve, vagy 

a partisorozat többi része is itt lesz megszervezve?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem tudják, hogy ki az, aki erre a kérdésre meg tudja adni az egzakt választ, mert ők nem 
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tudnak erről a partiról. Ő nem nézte ezt a hirdetés a facebookon, nem találkozott ezzel a 

programmal. Azt tudja mondani Képviselő úrnak, hogy a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a 

megfelelő jogszabályok betartásával fogja a programokat megtartani és megrendezni a 

városháza udvarán. Nyilván ebbe beletartozik az is, hogy a megfelelő zajszint és egyéb 

követelményeknek is eleget kell tenniük, amikor egy programot megszerveznek. A 

katasztrófavédelemtől kezdve minden egyes kritériumnak meg kell felelni. Ugyanígy működik a 

szüret esetében is. Úgy gondolja, hogy ők ismerik azt a menetrendet, amit ilyenkor be kell 

tartani és azt be is tartják. Efelől neki nincs kétsége.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Amikor a parkolási rendszerrel kapcsolatos napirend volt, sajnos elhasználta a hozzászólásait. 

Ott szeretett volna még egy dolgot felvetni, amit Patocskai Tamás képviselő úr is szóba hozott, 

ez a közlekedéssel kapcsolatos. Mivel az udvart érintették ez ügyben, gyorsan elmondaná a 

táblákkal kapcsolatban, hogy a tavalyi évben több civil szervezettel is folytattak 

megbeszéléseket, akik közlekedéssel foglalkoznak. Mindig azt az ígéretet kapták, hogy néhány 

napon belül megkapják a listát, amelyen az összes probléma ott lesz. Megígérték, hogy 

végigmennek rajtuk és megpróbálják őket orvosolni. Ezek közül egyetlenegy érkezett meg, 

viszont Rendőrkapitány úrral néhány hete sikerült egy megbeszélést folytatniuk, s ő is 

megígérte, hogy kollégáival összeállítanak egy anyagot, ami a gyalogátkelőhelyekkel, 

parkolással, táblákkal kapcsolatos lesz. Ez a tegnapi napon meg is érkezett. Ennek a 

feldolgozását, illetve annak a vizsgálatát, hogy az ott felvetett javaslatokat milyen ütemben 

tudják megvalósítani, ezt meg is kezdték. Ennyit kiegészítést szeretett volna. Várta a 

lehetőséget, hogy hol lehet ezt még szóba hozni.  

 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Ő is pont így járt, mint Alpolgármester úr, hogy a parkolási napirendnél elfogyott a két 

hozzászólása és ott egy dologra nem tudott reagálni, éppen amit Alpolgármester úr mondott. 

Arról volt szó, hogy ennek az udvarnak a még jobb kihasználására kell törekedni kulturális 

rendezvények céljával. Ezzel semmi probléma nincsen, sőt üdvözlendő és jó dolog, hogy egy új 

közösségi tér született és ki is használják. Attól függetlenül, hogyha ezt a Halasi Média és 

Kultúra Np.Kft. szervezi és rendezvényekkel tölti meg, nem tudja elképzelni, hogy mindennapos 

és reggeltől estig tartana a tér teljes felületén. Vissza akar térni ehhez a parkolásos dologhoz. 

Továbbra is úgy látja, hogy szerinte megosztva ez az udvar megosztva két célra is használható. 

Tehát a kettő nem zárná ki egymást. Ha olyan rendezvény van, ami az udvarnak csak egy részét 

érinti, akkor az udvar másik részén nem tartja eretnek dolognak, ha a parkolás megvalósulna. 

Ha a teljes udvart érintő rendezvény van, akkor kitennének egy táblát, hogy most ez a parkolás 

elől elzárt terület. Szerinte a kettő jól meglenne egymás mellett. Maga a tény, hogy a Halas 

Média és Kultúra Np. Kft. ezzel a céllal megtölti, az jó dolog, örül neki. Ő is azt mondja, hogy 

minél jobban használják ki. Nézzék meg, hogy mire lehet még kihasználni. Szerinte a jövőben is 

gyakran napokig, hetekig biztosan lesz, amikor üresen áll. Akkor viszont nyugodtan meg 

lehetne engedni az ott történő parkolást is. Ennyit szeretett volna még annál a napirendnél 

elmondani. Ez tulajdonképpen ehhez a napirendhez is kapcsolódik, ezért tette hozzá most 

kiegészítésként.  
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Amikor elolvasta ezt az előterjesztést, az volt az első reakciója, hogy na végre. Akkor se lettek 

volna talán elkésve, ha az átadás másnapján átadták volna a Halasi Média és Kultúra Np. 

Kft.-nek ezt a belső teret. Azt gondolja, hogy még időben vannak. Azok a nyári rendezvények, 

amelyek a múzeumbeépítés kapcsán évek óta nincsenek megrendezve városukban –a 

Múzeumkerti Estékre gondol, színházi előadásokra -, nagyon jó terepet fognak találni az 

udvarban. Nagyon várják már az emberek, akiknek azóta vidékre kell utazniuk, hogy egy jó 

színház előadást lássanak. Bízik benne, hogy ilyen kulturális programokkal is meg tudják 

tölteni a teret a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. dolgozói.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Az előbb felmerült ez a VIP Party. Szeretné jelezni, hogy ennek nagyon nemes kezdeményezése 

és eredménye lehet, a nyári gyermekmegőrzés, foglalkoztató étkezési feltételeit kívánják majd 

támogatni a bevételből. Bízik benne, hogy sikerülni fog és abban is bízik, hogy maga a 

rendezvény sikeres lesz. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Szerinte az egy nagy közös érdekük, hogy az 

udvar élettel teli legyen, s jó rendezvényeket tudjon megvalósítani itt a Halasi Média és Kultúra 

Np. Kft. Kívánnak nekik ehhez tényleg sok sikert. A parkolás tekintetében továbbra is azt 

gondolja, hogy jobb, ha szétválasztják ezt a két funkciót. Nyilván meg fogják nézni, hogy lehet 

összehozni. A piaci példánál és az olajfoltoknál maradva, melyik a tíz éves autó és melyik nem 

fogja elszórni az olajat, nem merne ebben állást foglalni, vagy szabályt alkotni, mert még a 

legújabb autók is, amelyekben van olaj, egyszerűen elhagyhatja. Nem ismeri a technológiát 

hogy lehet a köveket mentesíteni az olajtól. Nagyon szomorú lenne, ha foltoktól tarkított lenne 

ez a tér nem sokkal azután, hogy megújították. Annak örülne, ha sokáig meg tudnák őrizni ilyen 

állapotában, amilyenben megkapták.  

Az udvar Halasi Média és Kultúra Np. Kft. részére vagyonkezelésbe adásának elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 576   Száma: 16.03.31/19/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

576   Száma: 2016.03.31/19/0/A/KT 

 

88/2016. Kth. 

A Kiskunhalas, Hősök tere 1.szám alatti ingatlanban lévő „Díszudvar” ingyenes hasznosításba 

adása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.)Kiskunhalas Város Önkormányzata 5 év határozott időtartamra hasznosításba adja a 6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „Díszudvar” elnevezésű ingatlant a 

Halasi Média Nonprofit Kft. javára, térítésmentesen, jelen előterjesztés mellékletét képező 

vagyonhasznosítási szerződés alapján.  

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az előterjesztés mellékletében lévő vagyonhasznosítási szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője, Bethlen G. tér 7/D. 

 

Határidő: azonnal 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési 

Szabályzat) módosításának kezdeményezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Az előterjesztés indoka az, hogy még mindig érkeznek olyan beruházói, vagy lakossági igények, 

akik olyan beruházást szeretnének megvalósítani, amit a rendezési terv éppen aktuálisan nem 

tesz lehetővé. Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a helyi szabályozását 

időről-időre felülvizsgálja. Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint megfelelő számban 

beérkezett kérelem alapján általában évente egyszer indít a képviselő-testület egy ilyen 

felülvizsgálati eljárást. Ennek az eljárásnak a megindításáról szól a jelenlegi előterjesztés. 

Mint ahogy az eddigi években mindig elmondta, most is elmondja, hogy ez természetesen még 

nem magának a rendezési terv jogszabályának a módosítását jelenti, hanem pusztán arra ad 

egy felhatalmazást a polgármesternek, hogy a határozati javaslatban felsorolt pontok esetében 

megbízzon egy erre szakosodott és jogosultsággal rendelkező tervezőt, hogy egy olyan 

vizsgálati anyagot állítson össze, amit az érdekelt államigazgatási szervek tudnak véleményezni 

és a beérkezett véleménye alapján pedig a véglegesen kidolgozásra kerülő dokumentum 

ismeretében fog tudni a képviselő-testület dönteni magának a szabályozásnak a módosításáról. 

Ez vélhetően a jogszabályban rögzített határidő betartásával legkorábban az októberi, de 

inkább novemberi testületi ülésen történhet meg. Döntésre ismételten a képviselő-testület elé 

fog kerülni.  

Annyiban egészítené még ki a módosítási pontokat, ami egy ma frissen érkezett kérelem, hogy a 

1815/107.hrsz-ú ingatlanon az építési hely módosításának lehetőségét kéri megvizsgálni egy 

állampolgár. Ennyivel szeretné kérni, hogy egészítsék ki a határozati javaslat 1.pontját.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a módosítással kérné megtárgyalni az előterjesztést.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Két kérdése lenne. Az előző előterjesztés végén második pontban még az volt, hogy nem akar a 

város környezeti vizsgálatot kérni. Itt pedig az van, hogy a környezeti vizsgálatról szóló 

kormányrendelet szerinti egyeztetési folyamatot folytassa le, tehát kérnek környezeti minősítést 

ezekben a kérdésekben.  

Teljesen rendben van, hogy valaki szeretne építeni valamit egy területen és kéri a módosítást. 

Ha jól látja, a legelső pont épp úgy kezdődik, hogy valaki szeretett volna öt dolgot felépíteni, 

abból már négyet megcsinált, s most szeretné a módosítást kérelmezni. Ez így rendben van?  
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A környezeti vizsgálat tekintetében van az említett számú kormányrendelet, ami szabályozza 

azt, hogy mely esetekben kell környezeti vizsgálatot lefolytatni. Az nem volt az eredeti 

változatban teljesen egyértelmű, hogy ezt mikor kell a képviselő-testületnek lefolytatnia. A 

lényeg az, hogy döntést a képviselő-testületnek kell hoznia arról, hogy szükséges tartja-e a 

környezeti vizsgálatot, vagy nem. Azért vették ki a megelőző határozati javaslatból, mert 

célszerűbb a testület döntését megelőzően kikérni az államigazgatási szervek véleményét 

kikérni. Mikor az államigazgatási szervek véleményét megismerik az említett egyeztetési 

folyamat során, akkor fog majd a képviselő-testület dönteni arról, hogy szükségesnek tartja-e, 

vagy pedig nem tartja szükségesnek.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az indoklásban benne van, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása indokolt és 

időszakonként felül kell vizsgálni ezt. Így rendben is van. Ha a határozatban benne van, az 

indoklásba általa becsatolt, eddig beérkezett kérelmek. A határozati javaslatban hozzák is ezt a 

végén. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezekre szólhat a módosítás? Valahol olvassa, hogy ezt 

majd ki kell függeszteni és megtekinthető majd az építési szabályzat. A munka során a lakosság 

ezt megnézheti. Nemcsak ezekről szól ez a módosítási lehetőség, hanem várják a lakosságtól és 

a vállalkozóktól, ha egyéb problémájuk van, azt jelezzék? Az építi szabályzat elfogadása 

várhatóan októberben történik. Egyéb kérdések is felkerülhetnek még majd megvizsgálásra és 

beépítésre, vagy csak ezekről van szó, amelyeket most a határozatban hoznak?  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A 314/2012. Kormányrendelet szabályozza a településrendezési eszközök elfogadásának a 

folyamatát. Ennek az első lépése az, hogy meg kell határozni a rendezés alá vont területet. Ez 

így szerepel a kormányrendeletben. Ez a határozati javaslat, amit most esetleg a 

képviselő-testület elfogad, a rendezés alá vont terület meghatározása. Kicsit kacifántosan 

hangzik, de röviden gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak erre vonatkozhatnak a mostani 

módosítások. Bármikor, bárkinek lehetősége van arra, hogy beadjon egy rendezési terv 

módosításra vonatkozó kérést. Mint ahogy az előterjesztésben utaltak rá, érkeztek be 

folyamatosan ilyenek, viszont mostantól kezdve ahogy a képviselő-testület ezt a döntést 

meghozza, ez a vizsgálat már csak ezekre a tételekre vonatkozhat, amelyek jelen 

előterjesztésben szerepelnek.  Lehetőség van bármikor ezt követően is módosítási igényt 

benyújtani, viszont az már majd csak a következő módosítási körbe kerülhet be. Ez sajnos 

meglehetősen megnehezíti a településrendezési eszközök módosítását, ami részben a 

jogalkotónak célja is volt, hogy ne lehessen komoly kihatással járó döntéseket alapos vizsgálat 

nélkül megtenni. Ugyanez az óvatosság okoz egyfajta nehézséget is a rendszerben, hogy van 

úgy, hogy egy módosítási igénynek akár 1-1,5 évet is kell várnia arra, hogy vizsgálat alá 

kerüljön. Sajnos azt kell, hogy mondja, a képviselő-testület dönthet úgy, ha a jövő héten 

beérkezik egy újabb kérés, hogy azt is felveszi a módosítási tételek közé ezt a határozatot 

kiegészítve, viszont minden ilyennel egyre tolódik a vizsgálat megindításának a lehetősége és a 

jogszabályban rögzített határidők is értelemszerűen egymásra halmozódva tolódnak ki. Van 

egy olyan korlát, ami szerint a jelenlegi rendszerben elfogadott rendezési tervüket idei év 

december 31-ig módosíthatják. Ha esetleg a módosítási folyamat esetleg áttolódna a következő 

évre, az már borítaná az egészet és kezdhetnék elölről. Emiatt kénytelenek sajnos ilyen szigorú 

vonalat húzni, hogy amelyek eddig beérkeztek, csak ezeket tudják megvizsgálni.  
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-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Megszavazta ezt az előterjesztést a bizottsági ülésen, de egy hozzászólást mégis fontos 

megtennie. A határozati javaslat 1.pontjában az van, hogy „Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát 

szükségesnek tartja a következő pontokban:”. Véleménye szerint nem kellene rögtön állást 

foglalni ebben a testületnek, hanem ezt lehetne úgy fogalmazni, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 

módosításához szükségesnek tartja az alábbi pontokban részletezet igények vizsgálatát.  

Nem ugyanaz, mert szükségesnek tartja az alábbi pontokban, vagy szükségesnek tartja az 

igények vizsgálatát. Ez két külön. Az egyik állást foglal, a másik viszont megvárja, a vizsgálatra 

vonatkozik. Azért is mondja ezt, mert mégis szeretne képviselni néhány lakót, mert biztos 

mindenki előtt közismert, megkeresték a Sóstói Csapó István lakótelep lakói, hogy képviselje a 

kérésüket. Nyilván, aki képvisel egy ilyen ügyben bármit is, az könnyen megsért embereket. 

Emiatt Kuris István László képviselő napirend előtt el is verte rajta a port. Rendben van, 

vállalja, elnézést is kért az érintettektől azokért a dolgokért, amiket sértőnek véltek. Azonban 

továbbra is szeretné jelezni, hogy a Sóstóval szembeni védelmi erdő, ami a 8143/2 hrsz.-ot 

viseli, hogy a lakosok kérelme alapján azt ne minősítse át a város építési telekké, mert ez 

nagyon régóta egy védelmi erdő funkciót lát el. Az ott lakóknak az a kérése, hogy ez továbbra is 

megmaradjon, hiszen amikor megvásárolták a telkeiket, akkor ők egy olyan telket, ingatlant 

vásároltak, ami természeti környezettel határos. Most ez megváltozna. Ahogy tapasztalta, a 

lakosságnak és az érintetteknek, tulajdonosoknak nem sikerült ebben közös nevezőre jutni. Ezt 

kéri. Akit ez sért, szeretné kérni azoktól az emberektől, hogy vegyék figyelembe, ők is 

kiskunhalasi polgárok és jó lenne, ha alkalomadtán valaki az ő érdekeiket is képviselné. 

Egymaga, képviselőként vállalta fel ezt az ügyet, nem a Sikeres Halasért Társaság tagjaként, 

azért, mert ott lakik a környéken és megkeresték ezzel a lakosok.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy Képviselő úr picit előreszaladt. Itt most az igények vannak ebben az 

előterjesztésben felvezetve. Ez nem azt jelenti, hogy ezt mos kellene elfogadniuk. Az igény 

beérkezett, így erről nyilvánvalóan a felülvizsgálatot le kell folytatni. Egy eljárást 

kezdeményeznek most. Hogy a megfogalmazással vannak aggályai, szerinte az, hogy 

felülvizsgálatát szükségesnek tartja, az abszolút rendben lévő mondat itt. Nem tudja, hogy ez 

most módosító javaslatként hangzott-e el, vagy egyszerűen csak véleményét fogalmazta meg 

azzal kapcsolatban, hogy ő másképp fogalmazná meg a határozati javaslat első mondatát. 

Szerinte ez így teljesen korrekt és felesleges ezt a mondatot citálniuk és módosítaniuk. Ettől az 

értelme az előterjesztésnek ugyanaz marad.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 577   Száma: 16.03.31/20/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 
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Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

577   Száma: 2016.03.31/20/0/A/KT 

 

89/2016. Kth. 

A Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 

módosításának kezdeményezése 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv és a Helyi 

Építési Szabályzat felülvizsgálatát szükségesnek tartja a következő pontokban: 

 

1.1. Lakossági kérelem alapján felmerült módosítási igények 

 

1.1.1. A Fridrich Lajos utca 61. szám, 41741/19 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának és beépítési 

paramétereinek megváltoztatása. 
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1.1.2. A Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 42657 és 42659 hrsz.-ú ingatlanok építési szabályainak 

megváltoztatása. 

 

1.1.3. A 8143/2 hrsz.-ú ingatlan jelenlegi EV jelű védelmi rendeltetésű Erdőterület övezeti 

besorolásának megváltoztatása. 

 

1.1.4. A 0976/26 hrsz.-ú önkormányzati út szabályozásának módosítása. 

 

1.1.5. A 2358/5 hrsz.-ú KP övezetbe tartozó önkormányzati ingatlan szabályozása. 

 

1.1.6. A Szilády Áron Református Gimnázium területén a kijelölt építési hely módosítása. 

 

1.1.7. A 10142/7 hrsz.-ú önkormányzati út szabályozásának módosítása 

 

1.1.8. A Tormássy János utca végén található ingatlanoknak a megengedett legnagyobb 

építménymagasság mértékének emelése. 

 

1.1.9. A Kiskunhalas, 0223/14 hrsz.-ú külterületi ingatlan Mezőgazdasági üzemi területbe történő 

átsorolás lehetőségének vizsgálata. 

 

1.1.10 A 0156/32 hrsz alatti külterületi beépítési módjának változtatása 

 

1.1.11.A 1815/107 hrsz. alatti ingatlanon építési hely módosítása 

 

 

 

 

1.2. A hatósági munka során felmerült módosítási igények 

 

1.2.1. A HÉSZ 17. § szövegszerkesztési hiba javítása. 

 

1.2.2. A KM jelű Mezőgazdasági üzemi terület elnevezésében az „üzemi” megnevezés pontosítása. 

 

1.2.3. A szabályozási terv értékvédelmi rendelet alapján történő aktualizálása. 

 

1.2.4. Kiskunhalas külterületén lévő, 0713/10 hrsz.-ú ingatlanon található major védőtávolságának 

feltüntetése a szabályozási terven. 

 

1.2.5. A Sóstó északi oldalán lévő zártkertek feletti területen övezeti jel feltüntetése a szabályozási 

terven. 

 

1.2.6. A belvízveszélyes területek feltüntetése a szerkezeti terven. 

 

1.2.7. A 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára szolgáló 

parkolóterület és garázs létestés feltételeinek szabályozása. 

 

1.2.8. A HÉSZ 29. § (3) b./ pontjában szereplő, hátsókertre vonatkozó előírás pontosítása. 

 

1.2.9. A korábban hatályos szabályozás alapján kialakult beépítési mód szerint a meglévő épületek 

bővíthetősége érdekében további részletszabályok megalkotása. 
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1.3. Önkormányzati munka során felmerült módosítási igények 

 

1.3.1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal a 0187/1 és 0187/2 hrsz. alatti ingatlanokon található 

rekultivált hulladéklerakó védőtávolságának törlése. 

 

1.3.2. A Boróka utca szabályozásának felülvizsgálata. 

 

1.3.3. A HÉSZ építmények köz- és közlekedési területen történő elhelyezésére és a 

„közterület-környezetalakítási terv” készítésére vonatkozó szabályai felülvizsgálata. 

 

1.3.4.Cigány Önkormányzat és közösségi ház, valamint a szomszédos cigány óvoda telkének 

beépítési paraméterei felülvizsgálata és övezeti besorolása megváltoztatásának vizsgálata. 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát alátámasztó tervdokumentáció elkészítésére a tervező 

Új-Lépték Bt.-vel szerződést kössön, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

szerinti egyeztetési folyamatot folytassa le. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész általa: tervező 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”  

fejlesztésére irányuló pályázat benyújtására  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

-----Kérdések----- 

 

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

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 578   Száma: 16.03.31/21/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

 

     

578   Száma: 2016.03.31/21/0/A/KT 

 

90/2016. Kth. 

Felhatalmazás VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”  fejlesztésére 

irányuló pályázat benyújtására  
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP-6-7.4.1.1-16 

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati kiírásra, a Tó utcai cigány 

közösségi ház energetikai korszerűsítése címmel, legfeljebb 20 millió forint tervezett 

projektösszeggel. A pályázat nyertessége estén a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja 

a szükséges önrész összegét. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 

kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

22 

 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 2016-17.évi hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási program 

indítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt a típusú előterjesztést is minden évben megvitatja a képviselő-testület, amikor a 

közfoglalkoztatási programok indulnak. Ez is erről szól.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 579   Száma: 16.03.31/22/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 16:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 1 7.69 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Nem FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol  FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

579   Száma: 2016.03.31/22/0/A/KT 

 

91/2016. Kth. 

A 2016-17.évi hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási program indítása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 23.675.812 Ft 

támogatásról szóló hosszabb idejű hagyományos közmunkaprogram pályázatának  

benyújtásához. A program önerőt nem igényel. 
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2. A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy az. 1.pont szerinti 

program megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, tárgyalásokat folytasson, a szükséges 

dokumentumokat, szerződéseket aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Matos Andrea főkertész 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Csipke városközpont idős, leromlott fáinak ütemezett leváltása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A képviselők asztalán itt volt érkezéskor a Csipke városközpont idős, leromlott fáinak ütemezett 

leváltása című előterjesztésnek egy frissebb verziója, amit a bizottsági ülésen kialakult 

vélemények nyomán bővíttek. Bővítettek a határozati javaslaton, a 2. pontját egészítették ki 

gyakorlatilag azzal, hogy 2016.szeptember 30-ig szakmai véleménnyel alátámasztott javaslatok 

esetén a faleváltási terv visszakerül a Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság asztalára és ott fognak dönteni arról, hogy az ütemezésen módosítanak, avagy nem.  

Ezt a módosítást tartalmazza ez a verziója az előterjesztésnek.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Amennyiben elfogadásra kerül ez az előterjesztés, akkor a II. és III. ütemmel kapcsolatban 

van-e bármilyen előfeltétel, vagy ez csak az I. ütemre vonatkozik? Gyakorlatilag a határozati 

javaslatban nem szerepel benne az, hogy ötévente kerülne sor a következő ütemek 

végrehajtására. Elméletileg akkor ez alapján ez a logika alapján 2018-ban is végre lehetne 

hajtani a II. ütemet. Van-e ennek valami előfeltétele, hogy végre lehessen hajtani, vagy pedig 

tényleg végrehajtható lenne 2018-ban a II. ütem akár?  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy a jelenleg előttük lévő határozati javaslat egyértelműen fogalmaz. Az 

1.mellékletben szereplő, három ütemre tervezett faleváltási tervhez ad tulajdonosi 

hozzájárulást a képviselő-testület, amennyiben ezt a határozati javaslatot ebben a formában 

elfogadja. A bizottsági ülésen tudja, hogy ez probléma volt. Azt kiegészítésként el tudja 

képzelni, hogy belevegyenek egy olyan plusz kiegészítést magához a határozati javaslathoz, 

hogy az I. ütem megkezdéséhez képest a II. ütem leghamarabb 5 év elteltével kezdhető. Ugyanez 

a III: ütemre is legyen igaz. Ő ezt olvasta vagy a faleváltás tervben. Az előterjesztés szöveges 

indoklásában megtalálható ez, hogy előreláthatólag ötévente. Ez magában a határozati 

javaslatban ily módon nem szerepel. Ezt bele lehet venni, s ha ez megnyugtatja Képviselő urat, 

akkor az öt éves ciklust, mint minimum távolságot, meghatározhatják a faleváltási tervben, 

ennek semmi akadálya nincs. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Annyit fűzne ehhez hozzá, hogy azért nehéz meghatározni már most, hogy pontosan hány évente 

célszerű egymásnak követni az ütemeket, mert nagyban függ attól, hogy az I. ütemben milyen 

faállomány kerül majd pótlásra. Extrém helyzetben, ha 80 éves tölgyfákat telepítenek már az 

első évben, a II. ütemet akár a második évben meg lehet tenni, hiszen az egész ütemezésnek az a 

célja, hogy egy viszonylag kevésbé sérült lombfelület mindig rendelkezésre álljon a téren. 

Mindig legyenek azért lombos fák. Az első évben, ha egy éves, kis koronával rendelkező 

csemetéket ültetnek, akkor nyilván az öt év is kevés lenne ahhoz, hogy a II. ütemet megkezdjék. 

Emiatt nehéz ezt most meghatározni. Az, hogy mekkora fákat tudnak ültetni az első ütemben, 

nagyban függ attól, hogy mekkora forrást biztosít ehhez a képviselő-testület. Így függenek össze 

ezek a dolgok. Ha nagyobb forrás kerül biztosításra az I. ütem végrehajtásához, akkor a II. 

ütem megkezdésével nem kell annyit várni. Erre most így nem lehet konkrét választ adni. Ha egy 

minimum 3-5 éves időtartam bekerül a határozati javaslatban, az biztos, hogy nem ront a 

helyzeten.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy akkor ezt beletehetik. …3 ütemre tervezett faleváltási terv 

megvalósulásához, azzal, hogy a különböző ütemek megvalósítása közt legalább 5 év teljen el, 

az ehhez szükséges forrást a költségvetésben az ütemezésnek megfelelő években elkülöníti. 

Ezzel a kiegészítéssel kérné tárgyalni a továbbiakban az előterjesztést és a határozati 

javaslatot.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Teljesen kielégítőnek tartja így, s úgy látja, hogy minden garancia benne van ebben az 

előterjesztésben. Ha hamarabb szükség lenne arra, hogy bizonyos fákat kicseréljenek, akkor az 

újból bekerül a testület elé, s ilyen módon lehet dönteni. Így támogatni tudja. 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Minden képviselőtársát meg kell követnie, aki korábban félrenyomta a gombot és mindig 

kicikizte. Az előbb ő is így járt, mert annyira izgult a napirend miatt. Azt itt ülők tudják, hogy 
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indulatokat gerjesztett az elmúlt napokban. Felelősnek is érzi magát az előterjesztés kapcsán. A 

körzet önkormányzati képviselőjeként ő kezdeményezte azt, hogy tegyenek rendet a belvárosban 

található faállománnyal kapcsolatban. Hogy semmiféle szakmaiatlansággal ne vádolják őket, 

amikor először értesült arról, hogy létezik ilyen kategória, hogy faleváltási terv, amely során 

szakember vizsgálja meg a fákat és tesz javaslatot arra, hogy miként lehet feloldani a 

problémát, azt gondolja, hogy megfelelő döntést hoztak, hogy készüljön el ez az anyag és ez 

alapján végezzék el ők is a döntéshozatalt.  

Fontos azt tudni, hogy már nyolc évvel ezelőtt is készíttetett az önkormányzat egy anyagot, ami 

akkor jelezte, hogy az érintett területen, a városközpontban találhatóak olyan fák, amelyeket ha 

nem gondoznak megfelelően, akkor előbb-utóbb kivágásra fognak kerülni. Azt követően nem 

történt meg egy megfelelő intézkedés. Úgy jutottak el a mai állapothoz, amikor szerinte, akik 

járnak a belvárosban, tapasztalhatják, hogy vannak olyan fák, amelyek már csak a múltjuk 

miatt nevezhetőek fáknak, különböző technológiákkal még állnak, azonban már régen nem 

faként élik az életüket. Azt hiszi, hogy megérdemli a városközpont is főleg a komoly 

rekonstrukció után, hogy a növényzet terén is rendet tegyenek. Nagyon sokféle fa van, 

lényegében kicsit össze-vissza módon a belvárosban. Azt gondolja, kijelentve azt, hogy a fák 

értékét elismerik, de mindenki számára az a legmegnyugtatóbb, hogyha ezen a téren is rendet 

tesznek, főleg, hogy vannak olyan fák, amelyek életveszélyesek. Mindenki szeretne egy esetleges 

balesetet, vagy egy tragédiát elkerülni. Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa 

ezekkel a kiegészítésekkel az előterjesztést.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A bizottsági ülésen több, mint egy órát szántak ennek a kérdésnek. Azt hiszi, alaposan 

kielemezték ezt a kérdéskört, igazából röviden informálni szeretné a képviselő-testület többi 

tagját, aki ennek a bizottságnak nem tagja. A bizottsági tagokon kívül részt vett az ülésen 

szakértő is és a természetvédők képviselője is. Úgy gondolja, hogy ezzel a módosítással egy 

nagyon bölcs kompromisszum született, hiszen így lehetőség van arra, hogy szakmai indokok 

alapján tudjanak majd pontot tenni ennek a kérdésnek a végére. Azt fontosnak tartja 

hangsúlyozni, hogy ne érzelmi alapon történjen majd a döntés, hanem mindenféleképp a 

különböző szakértők véleményére támaszkodjanak. Ahogy a határozati javaslatban is szerepel, 

szakmai fórumnak kell ezt a kezdeményezést a meghatározott dátumig majd előterjeszteni.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Reméli, hogy a végén nem fogja félrenyomni a gombot a szándékával ellentétben. 

Mindenképpen városképi jelentőségű eseményre készülnek. Bizonyára sokan hozzáfognak 

ehhez szólni és mindenkinek lesz erről véleménye.  

A lehető legnagyobb konszenzussal fog megtörténni ez a faleváltási terv és nem fog ez a történet 

„elpuklisodni”, hogy ott is már mindenről szó van csak nem a gyerekekről, s nem az oktatásról, 

hanem sok egyéb sötét dologról. Ez egyszerűen a fákról szól. Szeretik Halas város kinézetét, a 

fákat, ugyanakkor pedig be kell avatkozni. Kényszerhelyzet van. Mindenképpen tenni kell 

valamit. Ha nem tesznek semmit, akkor hibáznak. Felelős szakemberek így gondolták jónak, s 

mindenképpen támogatni szeretné ezt a javaslatot. Ha valakinek ehhez szakmai javaslata van, 

azt természetesen tegye hozzá és a létező legnagyobb egyetértéssel történjen meg, hiszen 

mindannyiuk közös életteréről van szó.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy ez egy olyan lépés, amit 
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szeretnének eltolni. Szerinte ezek a 90 éves fák már olyanok, amelyek már igénylik azt, hogy 

foglalkozzanak velük és nem lehet halogatni tovább, hiszen az előterjesztés is foglalkozik a 

2008-as, már majdnem 10 éves felméréssel, amikor azt állapították meg, hogy a fák nincsenek 

túl jó állapotban.  

Remélik, hogy ez a faleváltási terv, amennyiben elfogadja a képviselő-testület, hosszú távra 

meghatározza majd a belváros képét és egy jó kellemes belvárost fognak tudni létrehozni 

közösen.  

A faleváltási terv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 580   Száma: 16.03.31/23/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 17:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.69 6.67 1 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Aradszky Lászlóné Tart. FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

580   Száma: 2016.03.31/23/0/A/KT 
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92/2016. Kth. 

A Csipke városközpont idős, leromlott fáinak ütemezett leváltása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad az 1. 

mellékletben szereplő, 3 ütemre tervezett faleváltási terv megvalósulásához, azzal, hogy a 

különböző ütemek megvalósítása közt legalább 5 év teljen el, az ehhez szükséges forrást a 

költségvetésben az ütemezésnek megfelelő években elkülöníti. 

 

2. A Képviselő-testület a faleváltási terv I. ütemét 2017.évben hajtja végre azzal, hogy 

amennyiben civil szervezet, szakmai fórum, vagy más részéről 2016.szeptember 30.napjáig 

szakmai véleménnyel alátámasztott javaslat érkezik a faleváltási tervre vonatkozóan, úgy a 

faleváltási terv I. ütemének végrehajtásáról átruházott hatáskörben a 

Pénzügyi,Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt a 2016.októberi 

ülésén.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Matos Andrea főkertész 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szabályzat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 581   Száma: 16.03.31/24/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 17:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

581   Száma: 2016.03.31/24/0/A/KT 

 

 

93/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása   

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012. Kth számú határozatával 

2012. január 30. napján jóváhagyott Közbeszerzési  Szabályzatát  2016. március 31. napjával 

hatályon kívül helyezi, és ezzel egy időben a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt már beemelésre került a korábbi tervhez képest az a három pont, amiben már bizonyosak 

lehetnek, így a kamerarendszer, a közvilágítással kapcsolatos beszerzésük, illetve a Thorma 

János Múzeum bővítéséről szóló eljárás. Illetve az Ady Endre utcai Óvoda energetikai 

felújítása is szerepel már a tervekben, csak az átcsúszott a következő oldalra. Ezekről kellene 

dönteniük. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 582   Száma: 16.03.31/25/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 17:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

582   Száma: 2016.03.31/25/0/A/KT 

 

94/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 20/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2016.március 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Bethlen Gábor téren építési hely kijelölése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Mint bizonyára emlékeznek, az előző testületi ülésen szóba került már ez a téma, de akkor 

részletesebb kidolgozást kért a képviselő-testület. Ez azóta megtörtént. Röviden, kronológiában 

összefoglalná, hogy melyik esemény melyiket követte, mire eljutottak a mostani előterjesztésig.  

Megfogalmazódott egy beruházói szándék a Matéza előtti vendéglátóhely kialakítását illetően. 

Ettől részben függetlenül, vagy egy korábbi főtérrendezési elképzelés szerint megvalósításra 

került az önkormányzat beruházásában az a térburkolat, ami jelenleg is látható a Matéza előtt. 

A Matézát üzemeltető vállalkozó, ahhoz, hogy építési engedélyt kapjon az általa kialakítandó 

vendéglátó teraszra, készített egy tervet, amire lehet azt mondani, hogy „kiverte a biztosítékot” 

a város közvéleménye előtt. Elnézést kér a kifejezésért, de szerinte ez adja vissza legjobban azt 

a hangulatot, ami kialakult.  

Miután a képviselő-testület nem döntött az építési hely kijelölésben, ezért a Tervtanács elé 

került az a terv, amelyik azt a fajta elképzelést, ami a Matéza Étterem kirakatán látható volt pár 

hétig, azt nem támogatta. Ezt ők továbbították a beruházó által a tervező felé. Gyakorlatilag 

egy módosított elképzelést nyújtott be a képviselő-testületnek. Azért került osztós anyagként a 

képviselő-testület elé, hiszen a tervezők olyan időzítésben szállították le, a héten érkezett meg az 

a módosított terv, amit már a Tervtanács már meg tudott tárgyalni. Ez a tervtanácsi tárgyalás 

ma délelőtt történt. A Tervtanács tárgyalta azt a tervet, aminek a kivonata most a 

képviselő-testület előtt van.  

Azt kell még róla tudni, hogy magának a Matéza terasz megvalósításának eljárásrendje az, 

hogy a képviselő-testület jelen döntésével egy építési helyet jelöl ki a Bethlen Gábor téren. Ez 

az építési hely a szürke vonalkázással megjelölt terület, ami az előterjesztés mellékletét képezi. 

Egy helyszínrajz megnevezésű rajz az, ami az eredetileg kiosztott osztós anyagban is benne volt. 

Tulajdonképpen, ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor nyílik meg az a lehetőség, hogy azon a 

bevonalkázott helyen valamilyen épület felépüljön. Ezt követi majd egy építéshatósági eljárás, 

amiben az arra megfelelően kidolgozott tervet jogosult tervezővel aláíratva tud benyújtani az 

építéshatóság felé az építtető. Az már egy hatósági eljárás lesz. Abban nyilván a 

képviselő-testületnek nincs döntési lehetősége, hogy a hatóság hogy jár ebben el, hiszen ez a 

hatósági munka szabályai szerint fog megtörténni. Jelenleg arról tud a képviselő-testület 

dönteni, s ez a képviselő-testület kompetenciája és hatásköre, hogy az előterjesztés 

mellékleteként szereplő területen építési helyet jelöl-e ki, ezáltal lehetőséget teremt-e arra, 

hogy Matéza vendéglátóterasz céljából épület épüljön fel.  

Az előterjesztésnek az imént kiosztott melléklete az, ami tartalmazza egyrészt a tervezett épület 

alaprajzát, ez egy nyolcszögű elképzelést tartalmaz, valamint egy homlokzati rajz is található 

rajta, amin a városháza homlokzata elé be van rajzolva az a vendéglátóegység, amit a legutóbb 

terv tartalmaz. A korábban felháborodást keltő terv ehhez képest annyiban más –azt gondolja, 

hogy lényegesen más-, hogy ezen már nincsen magastető. Egy olyan kerti pergolaszerű 

kialakítást adtak neki a tervezők, ami a lehető legkevesebb mértékben takarja el a városháza 

homlokzatát, valamint motívumain igyekezett visszaidézni a portálok megjelenését. Ezt a 
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homlokzati rajzot már azért osztotta ki a képviselő-testületnek, hiszen az építési hely kijelölése 

mellett egy tulajdonosi hozzájárulást is adhat ennek az épületnek a megvalósítására. Amit 

viszont megint ki kell hangsúlyoznia, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása nem a 

hatósági engedély megadásához szükséges majd, pusztán ahhoz, hogyha hatósági engedéllyel 

rendelkezik majd az építtető, akkor ezt a beruházást fel is tudja építeni. Itt három egymással 

párhuzamos szálról beszélnek. A középső a hatósági munka, ami most az előterjesztésnek nem 

tárgya. A képviselő-testület döntését abban kérik, hogy ezt az építési helyet a Matéza előtti 

közterületen kijelölje és tulajdonosi hozzájárulást ad ehhez az épülethez, ami a tervben 

szerepel.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Miért kell kijelölni építési helyet, miért nem lehet mobil, nyitott teraszt létesíteni?  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A Matéza üzemeltető vállalkozó azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ő ide egy 

épületet szeretne építeni ilyen céllal. Épületet építeni akkor tud, ha az építési szabályzatuk 

szerint a képviselő-testület erre építési helyet jelöl ki.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Amit Főépítész úr elmondott, annyiban egészítené ki, vagy pontosítaná, hogy a nagy 

felháborodás valóban megvolt, ezt tapasztalták. Volt a város lakosságának olyan része, akinek 

az eredeti tervek is elnyerték a tetszését. Azért fontos ezt szóba hozni, mert minden tisztelete 

azoké az uraké, akik részt vesznek a Tervtanács munkájában, hiszen ők a legszakavatottabbak 

ebben a témában. Azt azonban látni kell, hogy az alapvető vita arról zajlik, hogy ez szép, vagy 

nem szép. A saját véleménye szerint ez egy rendkívül szubjektív kategória. Ettől függetlenül 

teljes mértékben az ő véleményüket elismeri. Amit szerinte nagyon fontos figyelembe venni, 

hogy a közvetlen belváros egyetlen étterméről beszélnek. Ha visszaemlékeznek, néhány éve be 

is zárt. Nekik szerinte a legfontosabb feladatok az, hogy minden keretek között próbálják meg 

támogatni a kiskunhalasi vállalkozókat, persze amennyiben erre a jogi és egyéb szabályok 

lehetőséget adnak. Azt gondolja, hogy ez a kérés, hogy ezt a teraszt létrehozza, lehet vele 

egyetérteni, vagy nem, de mindenféleképpen foglalkozni kell vele, mert elég nehezen képzelhető 

el egy étterem terasz nélkül. Ami mindig ebből a vitából kimaradt, s szerinte erről fontos 

beszélni, hogy emlékezzenek vissza, milyen volt a korábbi terasz. Fából, plexiszerű hullámos 

lemezzel a tetején, ami kiválóan szolgálta a terasz célját. Azt gondolja, ha az a kérdés, hogy 

szép, vagy nem szép, az sem volt sokkal szebb a közel öt-hat közül, ami eddig készült. 

Mégegyszer mondja, hogy el tudja fogadni azt a javaslatot, hogy gondolkodjanak még ezen, 

hogy mi kerüljön oda, hiszen a városképet hosszú időre meghatározza. Saját maguktól azt kéri, 

hogy az lebegjen a szemük előtt, hogy itt egy kiskunhalasi vállalkozónak a kérését kellene 

akceptálni és segíteni ahhoz, hogy a vállalkozást Halas egyik legértékesebb helyén tudja 

fejleszteni.  
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Így nagyon örül ennek az előterjesztésnek. Ő volt, aki az előző testületi ülésen módosító 

javaslatként kérte, hogy azt úgy abban a formában semmiféleképpen ne fogadják el, hanem 

kerüljön be egy hónappal később. Örül, hogy ez megvalósult. Azt gondolja, hogy ez az 

előterjesztés is jól mutatja azt, hogy tényleg néha nem érdemes elkapkodni a dolgokat, hanem 

jól megfontolni, körüljárni. Így tud megszületni a kompromisszumos megoldás. Amikor a múlt 

testületi ülésen is javasolta, hogy ne fogadják el, akkor is kiemelte, amit most Alpolgármester úr 

mondott, hogy semmiképpen a vállalkozó szándékát vonta kétségbe, sőt ki is emelte, hogy a 

vállalkozó szándéka mindenképpen jó, nemes és támogatni kell. A hozzá eljutott vélemények is 

azt erősítették meg, hogy abban a formában és úgy nem biztos, hogy jó lett volna megcsinálni. 

Ezért örül annak, hogy az előterjesztést elolvasva gyorsan testületi ülés alatt, azt látja, hogy 

születik egy olyan megoldás, ami most már mindenki számára elfogadható. Kétségtelen, hogy a 

szépségről lehet vitatkozni, arról mindenkinek más fogalmai lesznek, de azt gondolja, hogy itt 

nemcsak a szépség volt a kérdés, hanem az, hogy a városháza látványát mennyiben takarja, 

vagy mennyiben rontja ennek a pavilonnak nem a szépsége, hanem egyáltalán a jelenléte. Azt 

gondolja, ha a Tervtanács erre a változatra már azt mondta, hogy rendben van, akkor 

számukra ez egy megnyugtató válasz, hiszen véleménye szerint a Tervtanácsban olyan 

hozzáértő szakemberek ülnek, akik számára ennek a városnak lokálpatriótaként a városképe és 

látványa mindenképpen az elsődleges szempont. Örül az előterjesztésnek, s természetesen 

ebben a formában teljes mértékben tudja támogatni. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és Osztályvezető úrnak adná meg a szót egy 

összegzésre.  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Annyiban kénytelen pontosítani és árnyalni a helyzetet, hiszen nem tagadhatja le a valóságot, 

nyilvánosan egyébként sem tenné, a Tervtanács a ma délelőtti ülésén abban foglalt állást, hogy 

elképzelhetőnek tartja, tudja azt támogatni, hogy a Matéza előtti közterületen a terven jelölt 

építési hely kijelölésre kerüljön. A Tervtanács nem mondta azt erre a tervre, hogy ebben a 

formában támogatja. Azért mondta, hogy több szál fut egymás mellett. Hogy magára az a 

Tervtanács milyen véleményt mondott, ez a képviselő-testület építési hely kijelölési döntését 

nem köti, vagy nem befolyásolja. Hogy az épületre mit mondott a Tervtanács, az az 

épülethatósági munka során fog relevanciával bírni. A Tervtanács nem azt mondta, hogy ez így, 

ahogy van elfogadható, hanem elviekben támogatta azt, hogy az építési hely kijelölésre 

kerüljön, s arra valamilyen felépítmény felépítésre kerüljön.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Azért mondta ezt, mert amit olvasott, abban a következőképpen van ez megfogalmazva. A 

Tervtanács a módosított tervet a március 31-i ülésén megtárgyalta, az építési hely kijelölése 

vonatkozásában arra az álláspontra helyezkedett, hogy az építési hely kijelölését támogatja –s 

itt jön a lényeg- oly módon, hogy azon négyszögletű épület elhelyezésére legyen lehetőség. 

Nemcsak a helyről döntött, hanem arról is, hogyan helyezhető el rajta az épület.  

Abban nincsen, de a szöveges indoklásban igen. Ebből vonta le azt a következtetést, hogy a 

Tervtanács is rábólintott, hogy ez így rendben van.  

Nem jól értelmezi?  
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A most kiosztott rajzon látható, hogy az elképzelés szerint a beruházó egy nyolcszögletű 

épületet akarna építeni. Ezt a formát a Tervtanács nem találta elfogadhatónak, hanem olyan 

módon tartja elfogadhatónak, ha azon egy négyszögletes épület épül. Nevetségesnek 

semmiképp nem minősítené, de gyakorlatilag a tervtanácsi ülésen hosszas vita folyt arról, jó-e 

az, hogy nyolcszögletes épület épül oda, vagy nem jó, s legyen csak négyszögletes. Nem abban 

foglalt állás a Tervtanács, hogy a nyolcszögletű épületet oda megfelelőnek tartja, hanem hogy 

az építési hely kijelölést tartja megfelelőnek. A berajzolt építési helyen három-, négy-, öt-, 

hatszögletű épület is felépíthető. Ez majd az építési engedély kiadásakor fog jelentőséggel bírni. 

Attól függetlenül a képviselő-testület az építési hely kijelölés mellett erre a tervre mondhatja 

azt, hogy tulajdonosként megfelelőnek tartja a nyolcszögletű épületet. Hiszen abban, hogy 

tulajdonosként milyen álláspontra helyezkedik, szintén nem köti a Tervtanács álláspontja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy alapvetően nekik az építési helyről kell dönteni és a tervek, hogy milyen 

irányba mennek el, majd a jövő hozza. Remélik, hogy egy szép épülettel fog gazdagodni a 

főterük és nyilván ezen dolgozik a Tervtanács is.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát, kiadják-e a tulajdonosi 

hozzájárulást.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 583   Száma: 16.03.31/26/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 17:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné 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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Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Laskovicsné Terzics Edit Tart. FIDESZ 

Vincze Attila Tart. FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

583   Száma: 2016.03.31/26/0/A/KT 

 

95/2016. Kth. 

A Bethlen Gábor téren építési hely kijelölése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az építési szabályzat 35. §-ban meghatározottak szerint 

eljárva, a határozat 1. számú melléklete szerinti helyszínrajz alapján építési helyet jelöl ki a 

Bethlen Gábor téren, a Matéza étterem előtti közterületen vendéglátó terasz építés céljából. 

Egyben tulajdonosi hozzájárulást ad az építmény felépítéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 

Kovács és Társa Bt., Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/C 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 584   Száma: 16.03.31/27/0/A/KT 

Ideje: 2016 március 31 17:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

584   Száma: 2016.03.31/27/0/A/KT 
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96/2016. 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 március havi beszámolót.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy 2015/138-as számú közbeszerzési eljárás résztvevőre 

kapott választ elfogadja-e?  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A választ elfogadja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy 8143/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos polgármesteri 

határozat megismerésére kapott választ elfogadja-e?  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A választ elfogadja.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

A mostani testületi ülésre nem érkezett képviselői interpelláció.  

Más napirend nem lévén a megköszöni a jelenlévők munkáját és a képviselő-testületi ülést 

befejezettnek nyilvánítja, további szép napot kíván.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester           jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:Kuris István László  :)    (:Tapodi Attila:) 

 

 


