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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

1/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunhalas Díszpolgára” kitüntetést 
adományoz: 
Bányai Gábor Elemér országgyűlési képviselőnek Kiskunhalas város területén végzett 
kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül. 
A kitüntetés a 2021. október 23-i városi ünnepség keretében kerül átadásra.  
 

2/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9.§-a alapján „Kiskunhalas 
Város Közszolgálatáért” díjat adományoz Dr. Gyenizse Katalin köztisztviselőnek, 
példamutatóan magas színvonalon végzett közszolgálati tevékenységéért. 
A díj 2021. június 25-én a Családi napon átadásra került.  
 
3/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Márton-Miskei Beátát 
2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával. 
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 
A határozat postázásra került. 
 

5/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház 2020. évi beszámolóját a melléklet szerint és egyben megköszöni a kórháznak a 2020. 
évben végzett munkáját. 
A határozat postázásra került. 
 

6/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerint. 
A határozat postázásra került. 
 

7/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas III. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében Megbízóként 2021. 
július 1. napjától 2022. május 31. napjáig tartó, 11 hónapig tartó határozott időre 
Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés céljából közreműködői 
szerződést köt Dr. Körmöczy Ildikóval (székhely: 6725 Szeged, Móra u. 43., 
cégjegyzékszám: nyilvántartási szám: 51914011, adószám: 68554901-1-26) mint 
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megbízottal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Szerződés és a helyettesítés megszervezéséhez szükséges dokumentumok és ezek esetleges 
módosításainak aláírására.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása 
és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és 
kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a 
finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő 
szerződésmódosításainak aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  
 

8/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolóját. 
A határozat postázásra került. 
 
9/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány alapítója elhatározza a Kiskunhalas Város Sportjáért 
Közalapítvány beolvasztását a Városért Közalapítványba.  

2. Az Alapító elfogadja az egyesülési tervet és annak mellékleteként csatolt vagyonmérleg 
-és vagyonleltár tervezeteket és könyvvizsgálói jelentést, a jogutód Városért 
Közalapítvány alapító okirat tervezetét, és elfogadja az egyesülési szerződés tartalmát. 
Alapító felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az egyesülési szerződést és az egyéb 
szükséges okiratokat aláírja.  

3. A beolvadás napja a Törvényszék átalakulást bejegyző végzésének a dátuma, a beolvadó 
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány jogutódja a Városért Közalapítvány.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
szükséges dokumentumok és jognyilatkozatok aláírására. 

Az eljárás folyamatban van. 
 
10/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Városért Közalapítvány 
alapítója elhatározza a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány beolvasztását a 
Városért Közalapítványba.  

2. Az Alapító elfogadja az egyesülési tervet és annak mellékleteként csatolt vagyonmérleg 
-és vagyonleltár tervezeteket és könyvvizsgálói jelentést, a jogutód Városért 
Közalapítvány alapító okirat tervezetét, és elfogadja az egyesülési szerződés tartalmát. 
Alapító felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az egyesülési szerződést és az egyéb 
szükséges okiratokat aláírja.  

3. A beolvadás napja a Törvényszék átalakulást bejegyző végzésének a dátuma. A 
beolvadó Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány jogutódja a Városért 
Közalapítvány.  

4. Alapító felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogutód Városért Közalapítvány alapító 
okiratát, valamint a szükséges jognyilatkozatokat aláírja.  

Az eljárás folyamatban van.  
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11/2021. Kth. 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszatérítendő támogatásként 

10.000.000.- forint összeget biztosít a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület részére, a 
melléklet szerinti Támogatási szerződésben részletezett feltételekkel. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Támogatási szerződés, és annak esetleges módosításainak aláírására, valamint a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

A támogatás 2021. június 29-én átutalásra került.  
 

12/2021. Kth. 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club között létrejövő 
Együttműködési megállapodást a 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/A. szám alatti 
sportpálya B edzőpálya területén versenyszintű sportvilágítás céljára létesített felépítmény 
használatáról a melléklet szerinti tartalommal. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
mellékletben lévő Együttműködési megállapodás, és annak esetleges módosításainak 
aláírására. 

A megállapodás aláírásra került.  
 

13/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a Hit 
Gyülekezete Szeretetszolgálatának kiskunhalasi szervezete beszámolóját. 
A határozat postázásra került. 
 
14/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja beszámolóját. 
A határozat postázásra került. 
 
15/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 
rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 12.§-a alapján 
a Kiskunhalas, 0651/25 hrsz-ú, természetben a Sóstói tó és a Határ utca között lévő 130443 m2 
területű ingatlant, 2021. július 01. napjától 2026. június 30. napjáig tartó 5 év határozott időre 
haszonbérletbe adja Kaszap Tamás (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 1077/23 hrsz) 
részére. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan haszonbérleti 
díját évente 750.000 Ft összegben állapítja meg. 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi 
Városgazda Zrt-t a haszonbérletbe adással kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításával, 
szerződések, nyilatkozatok, dokumentumok elkészítésével. 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés és a szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok (és esetleges 
módosítások) aláírására. 
A szerződés aláírásra került.  
 

16/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 
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melléklet szerinti tartalommal a Halas-Dent Kft-vel kötött megbízási szerződést és a 
szerződés módosítást és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a melléklet szerinti megbízási szerződés módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt 
megbízási szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. 

A szerződés aláírásra került.  
 

17/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HMK) a részére a 169/2018. 
Kth. sz. határozattal hasznosításba adott Sáfrik-féle szélmalmot a Vakáció Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Vakáció Kft.) közösen üzemeltesse. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, 
ahhoz, hogy a HMK a Vakáció Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás alapján a 
Kiskunhalas, 1051. hrsz-ú, a Kiskunhalas, 1050. hrsz-ú, a Kiskunhalas, 1049/4. hrsz-ú 
ingatlanokon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00009 kódszámú pályázat keretében a helyi, 
térségi jelentőségű felújított Sáfrik-féle szélmalmot – az ehhez kapcsolódóan létrehozott 
kiállító és bemutatótereket, valamint az átalakított malom környezettel együtt - új funkciókkal 
töltse meg. Hozzájárul a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
HMK és Vakáció Kft. közösen történő aktiválásához, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
HMK által pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a pályázatban előírt fenntartási 
időszak végéig a HMK és a Vakáció Kft. fenntartsa. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a HMK ügyvezetőjét és 
a Vakáció Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a közöttük létrejövő együttműködést megállapodásban 
rögzítsék és azt aláírják. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Együttműködési megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírásáról, valamint a 
szükséges jognyilatkozatok megtételéről az ügyvezetők saját hatáskörben gondoskodhatnak.  

A megállapodás egyeztetés alatt van.  
 

18/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HMK) a részére az 
55/2018. Kth. sz. határozattal hasznosításba adott sóstói strand, part menti sétány, és 
felépítmények üzemeltetését a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: 
Vakáció Kft.) közösen üzemeltesse. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a HMK a Vakáció Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás alapján a 
Kiskunhalas 6391 hrsz-ú ingatlanon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú 
pályázati keretében felújított és felépített a Sóstó turisztikai fejlesztéséhez szükséges 
infrastrukturális feltételeket és épületeket a (büfé, wc-k, raktár, fogyasztó tér, valamint 
a vendégtér és a „kőszínház” kialakítása projekt fenntartási időszakának végéig 
közösen együttműködve tartsa fenn. Hozzájárul a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések HMK és Vakáció Kft. közösen történő 
aktiválásához, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a HMK által pályázati forrásból 
megvalósított beruházásokat a pályázatban előírt fenntartási időszak végéig a HMK és 
a Vakáció Kft. közösen tartsa fenn. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a HMK 
ügyvezetőjét és a Vakáció Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a közöttük létrejövő 
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együttműködést megállapodásban rögzítsék és azt aláírják. 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Együttműködési megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírásáról, valamint 
a szükséges jognyilatkozatok megtételéről az ügyvezetők saját hatáskörben 
gondoskodhatnak.  

A megállapodás egyeztetés alatt van. 
 

19/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a 

Kiskunhalas, 143/A/19 hrsz-ú, 53,92 m2 hasznos alapterületű, melléklet szerinti 
alaprajzon ferde csíkozással jelölt ingatlant. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú 
önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlant nyílt 
versenyeztetés útján kívánja értékesíteni.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 
Zrt-t az eljárás lebonyolításával, valamint, hogy a pályázati kiírás tervezetét legkésőbb 
a 2021. szeptemberi testületi ülésre jóváhagyásra terjessze Kiskunhalas Város 
Önkormányzata elé azzal, hogy a versenyeztetés induló ára az értékbecslésben 
meghatározott ár legyen. 

A versenyeztetési hirdetményt augusztusi rendkívüli ülésén, 40/2021. Kth. számú 
határozatával hagyta jóvá a képviselő-testület. 
 

20/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Geotermikus 
Projekt Kft. taggyűlésének ülés tartása nélküli döntéseit a melléklet szerinti tartalommal. 
A határozat postázásra került. 
 

21/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és Kultúra 
Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját a melléklet 
szerint. 
A határozat postázásra került. 
 

22/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 

Szolgáltató Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 7.420 eFt adózott eredménnyel 
(nyereség) elfogadja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 
Szolgáltató Kft. 2020. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.  

A határozat postázásra került. 
 
23/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 
Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0,- Ft -azaz nulla forint- mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja. 
A határozat postázásra került. 
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24/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2020. évi 

éves beszámolóját 413.187 eFt mérlegfőösszeg mellett, 7.880 eFt eredménnyel elfogadja. 
Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda Zrt. 
vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár 
Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2020. évben munkáját a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117.§-ban 
foglalt felmentvényt megadja. 

A határozat postázásra került. 
 
25/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 

2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 194.202 eFt mérlegfőösszeg mellett, 522 eFt 
eredménnyel elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba 
helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 
ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár Ferenc 
ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2020. évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117. §-ban foglalt 
felmentvényt megadja. 

A határozat postázásra került. 
 
26/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben lehatárolt területet 
(hatásterület) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja logisztikai terminál és annak 
elhelyezéséhez szükséges kapcsolódó területek kialakítása céljából. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja 
napelempark kialakítása céljából a Kiskunhalas, 0153/16 hrsz.-ú ingatlant, és a napelempark 
elhelyezésére szolgáló övezet kialakításához szükséges, kapcsolódó ingatlanokat. 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 4870, 4871/1, 4871/2 
és 4872 hrsz.-ú ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja többlakásos 
lakóépület, üzletek és garázsok kialakítása céljából. 
4. A Képviselő-testület jelen településfejlesztési döntésével a településrendezési eszközök 
módosítását szükségesnek tartja az 1.-3. pontban meghatározott beruházások megvalósítása 
érdekében. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti beruházások tervezésével, 
előkészítésével és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos tervezési 
szerződéseket megkösse, és az egyeztetési eljárásokat lefolytassa. 
A tervezési szerződések megkötése van folyamatban.  
 

27/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2021.(VI.14.) számú 
polgármesteri határozatot akként módosítja, a Kiskunhalas belterület 6028/11 hrsz alatti 
ingatlant Varga Líviu, a 6028/12 hrsz alatti ingatlant Vargáné Béda Erzsébet részére kívánja 
értékesíteni. 
A 131/2021. (VI.14.) számú polgármesteri határozat jelen módosításokkal nem érintett részei 
változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
A szerződés aláírásra került.  
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28/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kiskunhalasi 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának, valamint Szervezeti és működési 
szabályzatának módosításához a melléklet szerinti tartalommal.  
A határozat postázásra került. 
 

29/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kiskunhalasi 
Napsugár Óvodák Pedagógiai programjának, valamint Szervezeti és működési szabályzatának 
módosításához a melléklet szerinti tartalommal.  
A határozat postázásra került. 
 

 

30/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – engedélyezi, hogy 
a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Maci csoportjában a maximális 25 fős számított 
csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal átléphető legyen, továbbá az önkormányzat által fenntartott 
óvodai intézményekben az alábbi óvodai csoportszámok indítását engedélyezi a 2021/2022. 
nevelési évben: 

 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Óvoda 11 óvodai csoport 

+2 bölcsődei csoport 
 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvoda 3 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 1 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Pirtói Vackor Óvoda 1 óvodai csoport  
A határozat postázásra került. 
 
31/2021. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a mindenkori főkertészt, 
hogy a Kiskunhalas Város közigazgatási területén található veszélyes fákról vezessen 
naprakész listát, illetve készítsen erről beszámolót, melyet legalább fél éves 
rendszerességgel Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszt 
tárgyalásra. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tekintettel a költségvetés adta 
lehetőségekre, veszélyességi sorrend szerint folyamatosan gondoskodik a veszélyes fák 
leváltásához és pótlásához szükséges forrás biztosításáról. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 
az I. sz. mellékletben szereplő veszélyes fák kezeléséhez, szükség szerinti kivágásukhoz 
azzal a kikötéssel, hogy az egyes fák kezelése, vagy kivágása előtt a döntésbe bevont civil 
szervezetekkel külön egyeztetés szükséges, illetve a kivágást követő egy éven belül a 
mindenkori főkertész gondoskodik a kivágott növények pótlásáról. 

A határozat végrehajtása folyamatos.  
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32/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről szóló, melléklet szerinti 
beszámolót tudomásul vette. 
A határozat postázásra került. 
 

36/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas 126 hrsz. alatt 

felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Kmeth Sándor utca 2. szám alatti ingatlanból a 
22 m2 területű üzlethelyiséget, a 18 m2 területű irodát, és a 64 m2 területű üzlethelyiséget 
kivonja a Halasi Városgazda Zrt. hasznosításából, úgy, hogy a Halasi Városgazda Zrt. 
hasznosítási joga 2021. július 31. napjától szűnik meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 hrsz. alatt felvett, 
természetben a 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanból a 40,75 m2-es 
üzlethelyiséget kivonja a Halasi Városgazda Zrt. hasznosításából, úgy, hogy a Halasi 
Városgazda Zrt. hasznosítási joga 2021. augusztus 31. napjától szűnik meg. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 
hasznosításába adja az 1 hrsz. alatt felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 
1. szám alatti ingatlanból a 23,69 m2-es üzlethelyiséget 2021. szeptember 1. napjától. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testület 
165/2017. Kth. számú határozatával elfogadott Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 
16. számú módosítását a mellékelt szerinti tartalommal.  

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a Hasznosítási szerződés 2. sz. melléklet 16. számú módosításának aláírására.  

A hasznosítási szerződés aláírásra került.  
 

37/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas 126 hrsz. alatt 

felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Kmeth Sándor utca 2. számú 57 m2-es 2 szobás 
komfortos szociális bérlakást és a 67 m2-es 2 szobás komfortos szociális bérlakást 
lakásgazdálkodási szempontok alapján kivonja a bérlakások közül. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas 4906 hrsz. alatt 
felvett, természetben a 6400 Kiskunhalas, Markovics M. u. 10. számú 28 m2-es 1 szobás 
komfort nélküli, és az 52 m2-es 2 szobás félkomfortos szociális bérlakást lakásgazdálkodási 
szempontok alapján kivonja a bérlakások közül. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi 
Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. mellékletének 
módosítását a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. melléklet módosítása aláírására.  

A közszolgáltatási támogatási szerződés aláírásra került.  
 

45/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum részére, hogy a hasznosításában lévő 6400 Kiskunhalas, 
Kazinczy u. 5., 1708 hrsz-ú, és a 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1., 1832 hrsz-ú ingatlanok 
tekintetében Fényes Okos Program keretében világításkorszerűsítési beruházás 
megvalósításra kerüljön, a jelen határozat mellékeltében szereplő szakértői dokumentum 
alapján. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete semmilyen a Hasznosító által kötött 
szerződésből származó kötelezettségért felelősséget, kezességet nem vállal. A hasznosítási 
szerződés esetleges megszűnése esetén az Önkormányzat és a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum a hatályos jogszabályok alapján külön megállapodásban számolnak el egymással. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, a beruházáshoz kapcsolódó minden egyéb 
dokumentum, nyilatkozat és esetleges módosítások aláírására. 

A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírása megtörtént.  
 
46/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozati 
javaslat melléklete szerint elfogadja, továbbá felkéri a jegyzőt – Pirtó Község Önkormányzata 
és Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéseit követően - az 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetésére. 
A többi településen folyamatban van az SZMSZ módosítás elfogadása.  
 

47/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kiskunhalas Város Önkormányzata 
részére korábban folyósított 161.034.000.-Ft, azaz Százhatvanegymillió-harmincnégyezer 
forint összegű vissza nem térítendő támogatást a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató KFT 
rendelkezésére bocsátja, melyből a résztulajdonában álló Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) jegyzett tőkéjét 100.000,- Ft összeggel megemeli, a 
fennmaradó 160.934.000.-Ft összeget pedig a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató KFT 
tőketartalékába helyezi. Kiskunhalas Város Önkormányzata a tőkeemelés során elsőbbségi 
jogával élni kíván.  
A határozat megküldésre került.  
 

48/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
résztulajdonában álló Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) 
jegyzett tőkéjét 100.000,- Ft összeggel megemeli, ennek érdekében új pénzbetétként 100.000.-
Ft összeget bocsát a cég rendelkezésére. Ugyanakkor a társaság tőketartalékába 160.934.000.-
Ft összeget helyez. Kiskunhalas Város Önkormányzata a tőkeemelés során elsőbbségi jogával 
élni kíván.  
A határozat megküldésre került.  
 

49/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 
Munkamegosztási Megállapodás módosítását. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének 
egységes szerkezetbe foglalt Munkamegosztási Megállapodását. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a KIGSZ 
igazgatóját, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde igazgatóját, a Kiskunhalasi 
Napsugár Óvodák igazgatóját, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéjének 
igazgatóját, a Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatóját és a Thorma János Múzeum 
igazgatóját a Megállapodás módosítás és egységes szerkezetű Megállapodás 
aláírására. 
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A megállapodás aláírása megtörtént.  
 
50/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okiratának 
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 
okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 
Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
alapító okirat módosítása tárgyban hozott 58/2021. (IV.8.) Polgármesteri határozatát. 

A változás bejegyzése megtörtént a Magyar Államkincstárnál.  
 
51/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 01. napjától 
2023. augusztus 31. napjáig tartó, 2 év határozott időtartamra, de legkésőbb a 
Kiskunhalas, Szabadkai út 1. szám alatti ingatlan felújításának befejezéséig ingyenesen 
hasznosításba adja a melléklet szerinti Hasznosítási szerződésben foglalt Kiskunhalas, 
Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlan helyiségeit a szerződésben részletezettek szerint 
a Kecskeméti Tankerületi Központ részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
mellékelt Hasznosítási szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására. 

A szerződés aláírása megtörtént.  
 

52/2021. Kth. 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 31. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti az 1. melléklet szerinti tartalommal a Százszorszépföld 
Egyesülettel 2020. január 31. napján létrejött hasznosítási szerződését. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 01. napjától 
határozatlan időtartamra, közös használatra ingyenesen hasznosításba adja a 2. melléklet 
szerinti Hasznosítási szerződésben foglalt ingatlant a szerződésben részletezettek szerint a 
Százszorszépföld Egyesület, valamint a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. részére. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. 
melléklet szerinti Hasznosítási szerződés megszüntetésének és a 2. melléklet szerinti 
Hasznosítási szerződésnek és annak esetleges módosításainak aláírására. 

A szerződések aláírása megtörtént.  
 

53/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szathmáry 

Sándor Kertbarát Egyesület a Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló, a 6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 2. szám alatti ingatlant 2024. december 
31. napjáig – a 103/2020. Kth. számú határozattal létrejött Hasznosítási szerződésre, amely 
alapján létrejött Helyiséghasználati megállapodásra tekintettel - székhelyként használja, és 
az ingatlan a Szathmáry Sándor Kertbarát Egyesület székhelyeként a Kecskeméti 
Törvényszék nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
székhelyhasználathoz történő hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
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A hozzájáruló nyilatkozat aláírása megtörtént.  
 
54/2021. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. között létrejött 
Hasznosítási szerződést a melléklet szerinti tartalommal, amellyel az Önkormányzat 
határozott időtartamra, vagyis 2021. július 1. napjától kezdődően 2022. március 31-ig, 
hasznosításba adja a 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. sz. alatti ingatlan 22,90 m2 
alapterületű 12. számú irodáját, és a 9,88 m2 közös ügyfélváró és közös Női, Férfi WC 
helyiségeit a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Hasznosítási szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  
 
56/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
A határozat postázásra került. 
 
57/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2021. Kth. számú 

határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja napelempark kialakítása céljából a Kiskunhalas, külterület, 0153/16; 01006/31; 
0936/166 hrsz.-ú ingatlanokat, és a napelemparkok elhelyezésére szolgáló övezetek 
kialakításához szükséges, kapcsolódó területeket.” 

2. A 26/2021.Kth. számú határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 

Az érintettek kiértesítése megtörtént, a szerződések megkötése folyamatban van. 
 
61/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas településrendezési 
eszközök tervének 2021. évi, teljes eljárásban folyó véleményezését a mellékelt táblázatban 
foglaltak szerint lezárja. A tervanyagban foglaltakkal egyetért és megbízza a Polgármestert a 
végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésével. 
A tervezőnek megküldésre került a záróvéleményhez a határozat.  
 

Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló 2021. szeptemberi beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 
 
Kiskunhalas, 2021. szeptember 20. 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


