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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

247/2019. Kth. 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy pályázatot nyújtson be a TOP-4.3.1 kódszámú pályázati felhívásra, „Szegregált 
városrészek felújítása Kiskunhalason 2” címmel, legfeljebb 300 millió forint tervezett 
projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel Konzorciumi megállapodás aláírásra, a 
támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, 
aláírására és nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat nyertessége esetén a 
projekt megvalósítására. 

2.)  Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy pályázatot nyújtson be a TOP-5.2.1 kódszámú pályázati felhívásra, „Együtt 
egymásért Kiskunhalason 2” címmel, legfeljebb 100 millió forint tervezett 
projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel Konzorciumi megállapodás aláírásra, a 
támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, 
aláírására és nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat nyertessége esetén a 
projekt megvalósítására. 

A pályázat megvalósítás alatt van.  
 
73/2020. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontja szerint meghirdetett pályázati kiírásra, ezen belül 
c) alcél: belterületi utak, járdák, hidak felújítása pont szerint a Vadkerti út egy részének 
és az Eperd utcának a burkolat és útszegély felújítására (Kiskunhalas, hrsz. 1215 hrsz 
és 996 hrsz) 40.000.000,-Ft támogatási összegre. A Képviselő-testület a beruházás 
megvalósításához szükséges saját forrást a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja 
32.400.000,-Ft összegben. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok 
aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére, valamint a támogatás elnyerése esetén 
a beruházás megvalósítására. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázattal kapcsolatos megvalósítás és 
finanszírozás tervezett időbeli ütemezését a pályázat pozitív elbírálásáról szóló 
miniszteri döntés várható időpontjára tekintettel a következők szerint elfogadja: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának " Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
" benyújtott pályázatának megvalósítási és finanszírozási ütemterve 

  Tevékenység kezdete Tevékenység vége Pénzügyi teljesítés 

Projekt megvalósítás 
teljes időszaka 

2021. január 2021. november 2021. december 

Műszaki ellenőrzés 2021. január 2021. november 2021. december 
Építési munka 2021. április 2021. november 2021.december 

A megvalósítás folyamatban van.  
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139/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2018. Kth számú határozatában 
szereplő utca felújítási sorrendet az alábbi szerint módosítja: 
 
Az utcák felújításának sorrendje: Vadkerti út, Dr. Nagy Mór u. – Szövetség tér, Szilády Á. u.,  
Batthyány u., Kmeth S. u., Kötönyi u., Nagy Szeder I. u., Kazinczy u., Kéve u., Olajbányász u., 
Átlós út., Dr. Monszpart L. u., Járószék u., Karacs T. u., Kolmann u., Pálma tér, Szénás u., Thorma 
J. u., Tó u., Tulipán u., Vállalkozók útja. 
Az határozat kézbesítése megtörtént az érintettek részére.  
 
169/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2020. Kth. számú határozat 
végrehajtása érdekében megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a Kiskunhalas, 6/A/1 hrsz alatti, 
természetben a 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 4. szám alatti társasházban található lakásként 
nyilvántartott ingatlan 2021. évben történő lebontásával. A Képviselő-testület a bontás 
költségeit a 2021. évi költségvetésben biztosítja. 
2. A Képviselő-testület a 7/2020. Kth. számú határozat végrehajtási határidejét 2021. december 
31-re módosítja. 
A bontásra vonatkozó árajánlatok bekérése zajlik. 
 
38/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Kiskunhalas, 4906 hrsz-ú, 

természetben a Kiskunhalas, Markovics Mária utca 10. szám alatti ingatlan lebontását.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

lebontáshoz kapcsolódó minden dokumentum és egyéb tulajdonosi nyilatkozatok és 
intézkedések megtételére, aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t 
az eljárás és az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításával. 

Az eljárás folyamatban van.  
 
41/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonában 

levő jelen határozat mellékletében felsorolt ingatlanokat értékbecsült árakon: 
a) Kiskunhalas, 29/A/5. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 5. 

szám alatti, 43 m2 alapterületű lakás.  
b) Kiskunhalas, 29/B/3. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 8. 

szám alatti, 135 m2 alapterületű ingatlan. 
c) Kiskunhalas, 29//A/2. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 11. fsz. 2. 

szám alatti, 62 m2 alapterületű lakás. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügylethez kapcsolódó 

értékbecslések elkészíttetésével, teljes ügyintézéssel, az értékesítési folyamat intézésével 
megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t. 

Az adásvételi szerződések aláírásra kerültek. 
 
44/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingatlancsere útján történő 
értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, 126 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Kmeth 
Sándor utca 2. szám alatti ingatlant a Jó-Trans Kft részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlancsere ügyletet 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 108/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével, 
és az Mötv. 108/A. § (2) bekezdés értelmében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
engedélyével valósítja meg, amellyel összefüggésben felhatalmazza a Polgármestert az 
engedély iránti kérelem benyújtására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlancsere lebonyolításához a 
földterület értékét az értékbecslésben foglalt árral megegyezően nettó 35.000.000 Ft + áfa 
összegben állapítja meg, mely összeg megegyezik az ezen ingatlanért cserébe kapott, 
felépített új ingatlanban lévő üzlethelyiség értékével, amely szintén 35.000.000 Ft + áfa.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a csereügyletet, amely 
az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében településfejlesztést, és a 9. pontja 
értelmében a helyiséggazdálkodást kötelezően ellátandó önkormányzati feladat 
végrehajtását segíti, önkormányzati üzlethelyiséggel történő gazdálkodás 
megvalósításának érvényesülését biztosítja a településen megvalósítandó városfejlesztési 
célok figyelembevételével. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
ügylethez kapcsolódó minden szerződés, a csereszerződés (és esetleges módosítások) és az 
ügylethez kapcsolódó minden egyéb dokumentum aláírására.  

Az építési engedély iránti kérelem benyújtása folyamatban van. 
 
58/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 40745 hrsz. alatti ingatlant a mellékelt, 
573/252/2021. számon záradékolt változási vázrajzának megfelelően. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, ezzel 
egyidejűleg dönt a vázrajz alapján kialakuló 40745/1 hrsz.-ú, 63 m2 területű, saját használatú 
út művelési ágú ingatlan törzsvagyonból történő kivételéről is. 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerint kialakításra kerülő 40745/1 hrsz. alatti, saját 
használatú út művelési ágú, 63 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja Rácz István vevő 
részére az értékbecslésben meghatározott, bruttó 12.000.- Ft vételáron. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírásra. 
Az ingatlan megosztása és eladása megvalósult. 
 
60/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a mellékelt, 573/360/2021. számon 
záradékolt változási vázrajz alapján hozzájárulását adja a Kiskunhalas, 7017 hrsz. alatti 
ingatlan külterületbe történő átsorolásához, és a fekvéshatárnak a vázrajz szerinti 
megváltozásához. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 7017 hrsz.-ú ingatlant 
érintő fekvéshatár változás iránti kérelem benyújtására, az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
lefolytatására, és a szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok aláírására. Az eljárás során 
felmerülő minden költséget a Kiskun-Kutatóközpont Kereskedelmi és Nemesítő Kft. (6400 
Kiskunhalas, Füzes puszta 42.) visel. 
Az ingatlan átsorolása megtörtént.  
 
63/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Borostyán és Hírnök 
utca lakóinak útalap építésre vonatkozó, 15.000.000.- Ft bruttó beruházási költségvonzatú 
kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak a beruházás 
összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál” [14/2015. (V. 29.) önkormányzati 
rendelet 5.§ (2) ] 
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A kivitelezési munka megkezdése a 2021. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 
függvénye. 
A kivitelezés folyamatban van.  
 
78/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Karacs Teréz utcai 
társasházak lakóközösségeinek útalap megtervezésére vonatkozó, 1.016.000.- Ft bruttó 
tervezési díj költségvonzatú kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 
hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál” 
[14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bek.] 
A tervezési munka megkezdése a 2021. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 
függvénye. 
A szerződéskötés megtörtént.  
 
80/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Polgármestere 
79/2021.(IV.29.) határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki: 
„4. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a szabályozási tervnek 
megfelelően módosítani kívánja az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, Kiskunhalas, 
6317 hrsz. alatti ingatlan (Bánegyháza utca) és a 8170/6 hrsz. alatti ingatlan közötti telekhatárt 
az 573/347/2021. számon záradékolt változási vázrajznak megfelelően, és a változás 
következtében a 8170/6 hrsz.-ú ingatlanhoz átkerülő 40 m2 nagyságú területet értékesíteni 
kívánja az értékbecslésben meghatározott bruttó 180.000 Ft eladási áron, egyidejűleg dönt az 
értékesítésre kerülő 40 m2-es ingatlanrész törzsvagyonból történő kivételéről.” 
Az ingatlan telehatár rendezése megtörtént és az adásvétel is lezártult. 
 
90/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az alábbi 

ingatlanokat: 
 6028/9 hrsz-ú 2500 m2 területű beépítetlen terület 
 6028/10 hrsz-ú 5000 m2 területű beépítetlen terület 
 6028/13 hrsz-ú 2700 m2 területű beépítetlen terület 
 6028/14 hrsz-ú 5684 m2 területű beépítetlen terület 
 6030/3 hrsz-ú 3833 m2 területű beépítetlen terület 
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, azzal, hogy a versenyeztetés induló ára 1.000 
Ft/m2 + ÁFA legyen. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t az eljárás 
lebonyolításával, valamint, hogy a pályázati kiírás tervezetét 2021. november 30-ig 
jóváhagyásra terjessze Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere elé. 

4. Az Önkormányzat megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 
lebonyolításával. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eredményes pályázat után 
megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t a legkedvezőbb ajánlatot tevő vevővel az adás-vétellel 
kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításával, szerződések, nyilatkozatok, dokumentumok 
elkészítésével. 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a pályázat nyertesével történő szerződéskötésre, a szerződés és a szükséges 
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jognyilatkozatok, dokumentumok (és esetleges módosítások) aláírására. 
A versenytárgyalási hirdetmény véglegesítése folyamatban van. 
 
91/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2021. határozatának 3. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
„3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 4870, 4871/1, 
4871/2 és 4872 hrsz.-ú ingatlanok területét, valamint a város településközpont vegyes területeit 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja többlakásos lakóépületek, üzletek és garázsok kialakítása 
céljából.” 
Folyamatban van az eljárás.  
 
92/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását a melléklet szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírása megtörtént. 
 
94/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a 
Kiskunhalas, 222/21/A/20 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Bocskai utca 3. I. em. 5. 
szám alatti 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, azzal, hogy a versenyeztetés induló ára 
10.000.000 Ft legyen. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda 
Zrt. által készített a Kiskunhalas, Bocskai utca 3. I. em. 5. szám alatti ingatlan 
értékesítésére vonatkozó, nyílt versenyeztetési pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti 
tartalommal. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eredményes pályázat után 
megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t az eljárás lebonyolításával, a legmagasabb árat 
kínáló vevővel az adás-vétellel kapcsolatos ügyintézés teljes lebonyolításával, 
szerződések, nyilatkozatok, dokumentumok elkészítésével. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázat nyertesével történő szerződéskötésre, a szerződés és a 
szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok (és esetleges módosítások) aláírására. 

Az adásvételi szerződés aláírásra került.  
 
96/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az RM International Zrt., vagy az 

általa megnevezett alvállalkozó részére visszterhes hasznosításba adja a Kiskunhalas 
belterület 781/1 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Bajza utca 781/1 hrsz. sz. alatt 
felvett összesen 1 ha 1683 m2 telekterületű ingatlanból a mellékelt helyszínrajzon 
feltüntetett összesen 2400 m2 területet 2021. október 15. napjától 2024. augusztus 31. 
napjáig tartó határozott időre. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés és esetleges módosítások aláírására. 

A hasznosítási szerződés aláírásra került.  
 
104/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
6.§-ban meghatározott jogkörében eljárva forgalomképessé nyilvánítja a Kiskunhalas zártkert 
42140, 42141 és a 42147 hrsz alatti, „nádas” megnevezésű ingatlanokat. 
Az átsorolás megtörtént. 
 
105/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Balatonakali Fenyvesalja u. 3., belterület 
186/1 helyrajzi számon felvett, „kivett úttörőtábor” megnevezésű, 8848 m2 területű 
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 639/1000 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását Kiskunhalas Város Önkormányzata részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
ingatlan 639/1000 tulajdoni hányadát az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.) pontjában 
meghatározott sport, ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni és ifjúsági táboroztatás célra kívánja felhasználni. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy Kiskunhalas 
Város Önkormányzata az ingatlan 639/1000 tulajdoni hányadának arányában vállalja 
a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését, azzal, hogy a felmerülő teljes költség 
megtérítése a vagyonátvételben érintett többi részes Önkormányzattal együttesen a 
részesedésük arányában történik. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy Kiskunhalas 
Város Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében az Ingatlanra vonatkozó 
vagyonértékelés elkészíttetéséről a többi részes Önkormányzattal együttesen a 
részesedésük arányában – külön egyeztetést követően és annak eredményétől függően - 
az MNV Zrt. útján vagy saját hatáskörben gondoskodik. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

6. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy jelen határozata 
az Ingatlan átvételében érintett alábbi Önkormányzatok azonos tárgyban hozott 
határozataival együtt érvényes: 
1. Harkakötöny Község Önkormányzata 18/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 
2. Pirtó Község Önkormányzata 35/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 
3. Zsana Község Önkormányzata 294/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 
4. Csikéria Község Önkormányzata 14/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Balatonakali Fenyvesalja u. 3., belterület 186/1 hrsz.-ú ingatlan 639/1000 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
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megtegyen. 
8. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Balatonakali Fenyvesalja u. 3., belterület 186/1 hrsz.-ú ingatlan 639/1000 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Az ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelem benyújtásra került az MNV Zrt.-hez. 
 
109/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 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. 
Az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalása és kihirdetése megtörtént.  
 
110/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
résztulajdonában álló Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) 
20. taggyűlésének döntéseit elfogadásra ajánlja a melléklet szerinti tartalommal. 
A határozat kézbesítésre került az érintettnek.  
 
113/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időtartamra, visszterhesen 

a melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba adja a szerződésben 
foglalt ingatlan helyiségeit a Global Menedzsment Kft. részére.  

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

A szerződés aláírásra került.  
 
116/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal. 
A határozat kézbesítésre került az érintettnek.  
 
117/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 1. mellékletben szereplő 
szakértői nyilatkozat alapján Kiskunhalas Város aktualizált, 2021. évi Helyi Belvízvédekezési 
és Vízkárelhárítási Tervét a 2. melléklet szerinti tartalommal. 
A határozat kézbesítésre került az érintetteknek.  
 
119/2021. Kth. 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 
szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és Dr. Németh Magdolna házi gyermekorvos között 
létrejött megbízási szerződés 2. számú módosítását. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
Dr. Németh Magdolna házi gyermekorvossal kötendő – telephely változására vonatkozó – 
módosított megbízási szerződés aláírására. 
A szerződés aláírásra került. 
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120/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Kmeth Sándor 

fogorvossal a kiskunhalasi III. számú fogorvosi praxis működtetésére az 1. számú melléklet 
szerinti előszerződést megköti és felhatalmazza a Polgármestert az előszerződés 
aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a kiskunhalasi III. számú fogorvosi praxisra a kiadott praxisengedély alapján a praxis 
tekintetében a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. 
Kmeth Sándor fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 
§ (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse, az 1. számú melléklet szerinti 
előszerződés alapján, és felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés és 
annak esetleges módosításai aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti területi ellátási érdekről szóló 
nyilatkozatot aláírja. 

A szerződés aláírásra került.   
 
121/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti 
tartalommal Lepoglava városával kötendő Együttműködési megállapodást, és felhatalmazza 
Kiskunhalas Város Polgármesterét a megállapodás aláírására és a szerződés értelmében a 
jövőben a költségvetésében biztosítja a találkozókhoz és a programokhoz szükséges anyagi 
forrásokat. 
2021. december 8-án Horvátország Varasd megye településén, Grad Lepoglaván Fülöp 
Róbert Kiskunhalas polgármestere és Marijan Škvarić, a horvát város első embere aláírták 
a testvérvárosi megállapodást. 
 
122/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár 
Bizottság működéséről szóló 2021. évi beszámolóját és a 2022. évre szóló munka- és pénzügyi 
tervét elfogadja. 
A határozat kézbesítésre került az érintetteknek.  
 
123/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 
módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési- és 
beruházási csoportvezetőt vagy az általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a módosított 
közbeszerzési terv közzétételéről az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 
A határozat kézbesítésre került az érintetteknek.  
 
124/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint állapítja 
meg 2022. évi munkatervét és rendezvénytervét. 
A határozat kézbesítésre került az érintetteknek.  
 
127/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete átveszi Pirtó Község 

Önkormányzatától a védőnői szolgálatot, mint egészségügyi közfeladatot 2022. január 01. 
napjától. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és Pirtó Község Önkormányzata között, feladat átadás-átvétele tárgyában 
kötendő feladat átadási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Szerződések, Megállapodások, a szükséges dokumentumok és ezek esetleges 
módosításainak aláírására.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
védőnői alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi 
jognyilatkozat, kötelezettségvállalás megtételére, a szervek esetleges észrevételeinek, 
hiánypótlásainak megfelelő dokumentumok aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
128/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete átveszi Pirtó Község 
Önkormányzatától az iskolaorvosi szolgálatot, mint egészségügyi közfeladatot 2022. 
január 01. napjától. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és Pirtó Község Önkormányzata között, feladat átadás-átvétele 
tárgyában kötendő feladat átadási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Szerződések, Megállapodások, a szükséges dokumentumok és ezek esetleges 
módosításainak aláírására.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
az iskolaorvosi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat, kötelezettségvállalás megtételére, a szervek esetleges 
észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő dokumentumok aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
129/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete átadja a védőnői feladatot, mint 
egészségügyi közfeladatot a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete részére 
2022. január 01. napjától. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete között, feladat 
átadás-átvétele tárgyában kötendő feladat átadási megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a KIGSZ 
igazgatóját, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztályánál a működési engedély kérelmet benyújtsa, az eljárást 
lefolytassa, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkösse ezen 
feladatra vonatkozó finanszírozási szerződést.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Szerződések, Megállapodások, a szükséges dokumentumok és ezek esetleges 
módosításainak aláírására.  

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
védőnői alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat, kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működési 
engedélyez visszavonása, valamint a finanszírozási szerződés megszüntetése és a 
szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő dokumentumok 
aláírására. 
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A szerződés aláírásra került. 
 
130/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete átadja az iskolaorvosi feladatot, 
mint egészségügyi közfeladatot a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
részére 2022. január 01. napjától. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete között, feladat 
átadás-átvétele tárgyában kötendő feladat átadási megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a KIGSZ 
igazgatóját, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztályánál a működési engedély kérelmet benyújtsa, az eljárást 
lefolytassa, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkösse ezen 
feladatra vonatkozó finanszírozási szerződést.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Szerződések, Megállapodások, a szükséges dokumentumok és ezek esetleges 
módosításainak aláírására.  

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
az iskolaorvosi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 
valamennyi jognyilatkozat, kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működési 
engedélyez visszavonása, valamint a finanszírozási szerződés megszüntetése és a 
szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő dokumentumok 
aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
133/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumával a kiskunhalasi Gábor Áron emlékmű és 
a mellette elhelyezett 1942M 45 mm-es páncéltörő ágyú (gyári szám 2314) 
vonatkozásában kötendő Haszonkölcsön szerződést a melléklet szerinti tartalommal. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés és esetleges módosítások aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 
 
134/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 6400 
Kiskunhalas, Csónak utca 4. sz. alatti rendelő a szanki fogorvosi körzet feladat ellátását 
is térítésmentesen szolgálja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

A hozzájáruló nyilatkozat kiadása megtörtént.  
 
136/2021. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas III. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében felhatalmazza a 
Polgármestert a Szerződés és a helyettesítés megszervezéséhez szükséges dokumentumok 
és ezek esetleges módosításainak aláírására. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása 
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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 háziorvosi praxis jelentkező hiányában továbbra is betöltetlen, de a helyettesítés megoldott. 
 
137/2021. Kth. 
1./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a KASZAP-HÁZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött 
bérleti szerződést a melléklet szerinti tartalommal. 
2./ Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
KASZAP-HÁZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött bérleti szerződés (és 
esetleges módosítások) aláírására. 
A szerződés aláírásra került.  
 
138/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2022. január 01. napjától kezdődően 2036. 
december 31. napjáig tartó 15 év határozott időtartamra, ingyenesen, rezsiköltségek 
megfizetése mellett, hasznosításba adja a 6400 Kiskunhalas Szabadkai út 1. szám (hrsz 
4521) alatti ingatlan helyiségeit a Kecskeméti Tankerületi Központ részére. 

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

A szerződéskötés folyamatban van.  
 
142/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a TOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú, Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra legfeljebb 310 millió forint összegig 
pályázatot nyújtson be, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja 
és a pályázat benyújtásához szükséges forrást a 2021. évi költségvetésben biztosítsa.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapodást 
a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel aláírja. 

A pályázat benyújtása megtörtént.  
 
143/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című 
pályázati felhívásra legfeljebb 1 284 000 000 forint összegig pályázatot nyújtson be, 
a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapodást 
a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel aláírja, amennyiben a 
projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. 

A pályázat benyújtása megtörtént. 
 
144/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 
kiegészített közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési- és 
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beruházási csoportvezetőt vagy az általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a módosított 
közbeszerzési terv közzétételéről az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 
A közbeszerzési terv közzététele megtörtént.  
 
145/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 875/1. hrsz-
ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Baranyai Ferenc utca 20. szám alatti, 1792 m2-es 
ingatlant kivonja a Halasi Városgazda Zrt. hasznosításából 2021. december 31. 
napjával. 

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

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a Hasznosítási szerződés 2. sz. melléklet 18. sz. módosításának módosítása aláírására.  

A szerződésmódosítás aláírásra került. 
 
146/2021. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 01. napjától 
határozatlan időtartamra, ingyenesen, rezsiköltségek megfizetése mellett, 
hasznosításba adja a Kiskunhalas, 875/1. hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, 
Baranyai Ferenc utca 20. szám alatti, 1792 m2-es ingatlant a Halasi Waldorf Egyesület 
részére. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Halasi 
Waldorf Egyesület az 1. pontban megjelölt ingatlant köznevelési (óvodai) feladatok 
ellátása érdekében átalakítsa azzal együtt, hogy ezen munkálatok értékének megtérítését 
az Önkormányzat kizárja. 

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

A szerződés aláírásra került. 
 
147/2021. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóstó Sporthorgász Egyesület jelenleg 
hatályos Haszonbérleti szerződésben rögzített éves haszonbérleti díjat 2021. évre elengedi és 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2021. évre az Egyesület haszonbérleti díját a Sóstó vízutánpótlási és 
partrendezési munkákra fordítsa. 
A határozat kézbesítése megtörtént az érintetteknek.  
 
148/2021. Kth. 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatásként 
500.000 forint összeget biztosít a 2021. évi költségvetéséből a Kiskunhalasi Alapfokú 
Művészeti Iskola részére, hangversenyzongora megvásárlásához. 

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

A szerződés aláírásra került. 
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Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló 2022. január havi beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 
 
Kiskunhalas, 2021. január 14. 
 
 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


