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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20180119_rk\2018 január 19 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2018.01.19.   Rendkívüli ülés    07:35 

 

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.  

3. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6.  

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.  

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

 (11 fő 73,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1.Hevesiné Vincze Éva 1 FIDESZ-KDNP 

2.Váradi Krisztián 1 SHT 

3.Vizkeleti Szabolcs 1 SHT 

 

 (3 fő 20 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Kollárné dr. Lengyel Linda  aljegyző 

Juhász Gábor közművelődési referens 
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Tóth Péter   városfejlesztési, üzemeltetési, 

főépítészi osztályvezető 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 11 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hunyadi Péter és Tapodi Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy az osztósként érkezett 

„Támogatás biztosítása a Bibó István Gimnázium tornacsarnokának felújításához” című 

előterjesztést 2. napirendi pontként javasolja tárgyalni, mivel teljesen összefügg az 1.napirendi 

ponttal. Így tizenegy témát tárgyalnának meg most. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőknek. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1300   Száma: 18.01.19/0/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
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Gyöngyi László 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 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1300   Száma: 2018.01.19/0/0/A/KT 

 

NAPIREND: 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 

Tornaterem Felújítási Programjához 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Támogatás biztosítása a Bibó István Gimnázium tornacsarnokának 

felújításához 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Támogatás sportcélú fejlesztés megvalósításához Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Tulajdonosi hozzájárulás közterületi sportlétesítményhez Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Felhatalmazás pályázat benyújtására:”Tanyák háztartási léptékű 

villamos energia és vízellátás szennyvízkezelési fejlesztése” 

érdekében módosítása tárgyú 297/2017. (XI.30.) határozat 

módosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Zártkerti földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 

fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Táncsics utcai területvásárlás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Lovaspályán kitermelt fa értékesítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Úszóedzői státusz módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Szolidaritás kifejezése Lengyelország iránt Fülöp Róbert 

polgármester 

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/f%F6ld
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/mez%F5gazdas%E1gi
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/hasznos%EDt%E1s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/fejleszt%E9s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/t%E1mogat%E1s
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11.  Állásfoglalás a kötelező betelepítési kvótáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 

Felújítási Programjához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítést tud tenni hozzá, hogy a tavalyi évben nyert a Kossuth utcai sportcsarnok egy 

100 millió Ft-os csomagot, s ennek keretében meg tudták újítani, azonban maradtak még olyan 

területei ennek a csarnoknak, amelyek még fejlesztést igényelnek. Ilyen a tetőszerkezet 

megújítása, illetve a parketta cseréje. Ez a parketta a legutóbbi felcsiszoláskor a szakemberek 

szerint az utolsó ilyen rekonstrukciót tudta elviselni, tehát a következő alkalommal mindenképp 

cserélni kellett volna. Célszerű lenne egy ilyen pályázat keretében nekimenni és ezt a cserét 

megoldani. A nagyságrend, ha jól tudja, 125 millió Ft körüli bruttó összeg, legfeljebb 130 

millió Ft-ról szól a határozati javaslat. Valamivel alacsonyabb a műszaki tartalom, amit be 

szeretnének nyújtani. Ugyanazzal a megoldással nyújtanák be, mint a legutóbbi alkalommal. Az 

NGM-mel (lásd: Nemzetgazdasági Minisztérium) közösen megfelezve a 30 %-os önerejét ennek 

a csomagnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1301   Száma: 18.01.19/1/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 
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Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

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 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1301   Száma: 2018.01.19/1/0/A/KT 

 

2/2018. Kth. 

Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Programjához 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási 

Programjához a Kossuth utca 23. szám 4802/2 hrsz alatti ingatlanon álló tornacsarnok 

felújítását célzó pályázatot nyújtson be legfeljebb 130 millió Ft tervezett beruházási összeggel, 

a pályázat benyújtásához szükséges együttműködési megállapodásokat aláírja és a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges forrást a 

költségvetésben biztosítsa. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Támogatás biztosítása a Bibó István Gimnázium tornacsarnokának 

felújításához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez gyakorlatilag párhuzamos az előzőleg tárgyalt napirenddel, annyi különbséggel, hogy itt 

nem ők lesznek a pályázók, hanem a mostani vagyonkezelő tankerületi központ. Ebben az 

esetben önkormányzatuk támogatást biztosítana a pályázat megvalósulásához a tankerületi 

központnak. Itt is ugyanez a megoldás születne, a 30 %-os önerő felét kellene biztosítania az 

önkormányzatnak. A Bibó sportcsarnoka kerülne felújításra ebből a pályázatból, amennyiben 

ez is sikerrel tud járni. A beruházás tervezett költségvetése 95 millió Ft bruttó összeget takar.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1302   Száma: 18.01.19/2/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

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 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1302   Száma: 2018.01.19/2/0/A/KT 

 

3/2018. Kth. 

Támogatás biztosítása a Bibó István Gimnázium tornacsarnokának felújításához   

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületet felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a Kiskőrösi Tankerületi Központtal legfeljebb 15.720.000.-Ft támogatási összeg erejéig a Bibó 

István Gimnázium tornacsarnokának felújítását célzó, a Magyar Kézilabda Szövetséghez 

benyújtott pályázat önerejének kiegészítéseként támogatási szerződést kössön. Felhatalmazza 

továbbá a Polgármestert, hogy a támogatás fedezeteként 15.720.000.-Ft-ot a 2018. évi 

költségvetésben biztosítson. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Bibó István Gimnázium tornacsarnokának felújításához szükséges tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatot aláírja, a vagyonkezelővel a munkaterületet a kivitelező rendelkezésére bocsássa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Csorba Imre igazgató, Szász Károly u. 21., általa: Kiskőrösi Tankerületi Központ 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Támogatás sportcélú fejlesztés megvalósításához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ebben az előterjesztésben a Református Futball Clubnak nyújtanának önerő támogatást a 

Bundzsák Dezső Sportközpontban megvalósítandó öltözőépület kialakításához. Ez egy 14 

millió Ft-os vissza nem térítendő támogatást jelentene. A maradék részt a klub szedte össze 

társasági adóból, TAO források keretéből. Így az „A” és „C” jelű pályáik között tudna még egy 

kisebb öltöző megvalósulni, ami kiszolgálná a klub teljes igényét. Azt gondolja, hogy a birkózó 

csarnok és az ottani öltözők szükségességével jól ki fogják egészíteni egymást ezek a 

sportfejlesztések.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előző két napirendben látták a bruttót és a támogatás összegét. Itt mennyi lenne a beruházás 

összege bruttóban. Ha egy számot hallhatna, azt megköszönné.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Vincze Attila képviselőnek adná meg a szót, mert ő ismeri ennek a projektnek az apró részleteit. 

Ő tudna erre jól válaszolni.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Képviselőtársa kérdésére válaszolva a pontos összeg 48.140.707, -Ft. Ezzel kapcsolatban még 

azt szeretné kiegészítésként elmondani, hogy a 2017-es évben városi önerő nélkül 10 millió Ft 

munkát kértek a Halasi Városgazda Zrt.-től, amit a Szilády RFC ki is fizetett. Ebben volt a 

közműfejlesztés és a parkoló kiépítése. Ez hála istennek megtörtént, még minimális feladatok 

maradtak hátra. Most megérkezett a nyertes pályázatuk, ami 48 millió Ft. Ehhez kértek 

támogatást az önkormányzattól, mivel a saját erejüket elköltötték a tavalyi évben az 

infrastruktúra kiépítésére. A létesülő építmény, az öltöző az I.ütemben kerül most júniusig 

megvalósításra. Halasi vállalkozóval szeretnék elvégeztetni ezt a munkát. 90 %-ban halasi 

cégek adóforintjaiból kapták meg a TAO-t. Nagyon szépen köszönik a támogatást a helyben 

lévő vállalkozásoknak. Természetesen nem a Szilády RFC-jé lesz az épület, hanem városi 

tulajdonba fog kerülni.  

 

 



9 
 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1303   Száma: 18.01.19/3/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

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 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1303   Száma: 2018.01.19/3/0/A/KT 
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4/2018. Kth. 

Támogatás sportcélú fejlesztés megvalósításához 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 millió forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújt a Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club-nak a Kiskunhalas, 

Kertész utca 28/a alatti Bundzsák Dezső Sportközpont területén építendő öltözőépület 

megvalósításához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló támogatói 

megállapodást megkösse, a támogatás fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítsa. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club, Kossuth utca 14. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás közterületi sportlétesítményhez 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ támogatást nyert az EFOP keretből. Ennek a megvalósuló 

projektnek a keretében egy sportlétesítményt lehetne létrehozni, egy 200 méter hosszú futókört, 

amely önkormányzati területen valósulna meg. Ehhez szükséges, hogy a képviselő-testület 

tulajdonosi hozzájárulását a pálya megvalósításához biztosítsa. Röviden erről szól a téma.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Ennek a fejlesztésnek kiemelné néhány nagyon fontos elemét. Ez a Kertvárosi Általános Iskola 
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mellett található zöldövezeti rész. Azt gondolja, hogy egy jó pár éve használaton kívüli, viszont 

sportcélra talán kimondottan alkalmas terület. Nagyon örül neki, ha ezt nyertes pályázat 

keretében ilyen célra tudják használni. 

A másik, amit kiemelne, hogy a jelenlegi tervek szerint ezt a pályát, illetve az itt elkészülő 

futókört a lakosság is használhatná. Több megkeresés érkezett az önkormányzathoz az elmúlt 

időszakban, hogy igény lenne a futók részéről egy ilyen futókör kialakításának. A városi 

sportközpont területére készültek is tervek, illetve pályáztak is. Azt hiszi, ha ez a Kertvárosban 

valósul meg, a futóknak részben ki tudják elégíteni az igényeit. Amit szerinte fontos lenne itt 

kiemelni a Kertváros tekintetében, hogy azért is kell az iskola mellé felépíteni ezt az új 

sportlétesítményt, s nem az iskola területén belül, mert egy tavaly év végi nyertes projekt 

keretében egy új óvoda fog megvalósulni. Összegészében azt jelenti, hogy a Kertvárosi 

Általános Iskola tekintetében azt jelenti, hogy egy 500 millió Ft-os fejlesztés fog megvalósulni a 

következő években, illetve ehhez kapcsolódik egy 300 millió Ft-os óvodafejlesztés. 

Összegészében egy 800 millió Ft-os oktatási-nevelési fejlesztést jelent. Véleménye szerint ez a 

városrész már igencsak megérdemelte az elmúlt évtizedekben.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1304   Száma: 18.01.19/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1304   Száma: 2018.01.19/4/0/A/KT 

 

5/2018. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás közterületi sportlétesítményhez 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 

Kiskőrösi Tankerületi Központ részére ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola 

EFOP-4.1.2-17 azonosító számú felhívás alapján elnyert támogatásból a Kiskunhalas 

belterület 2896 hrsz alatti területen sportcélú beruházást hajtson végre, ennek keretében 

rekortán burkolatú sportpályát és futókört alakítson ki. A Képviselő-testület a támogatásból 

megvalósuló beruházáshoz szükséges területet legalább a fenntartási időszak végéig biztosítja. 

A létrejövő pálya közösségi használatának lehetőségét biztosítani kell. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ehhez kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás pályázat benyújtására: "Tanyák háztartási léptékű villamos 

energia és vízellátás szennyvízkezelési fejlesztése" érdekében módosítása tárgyú 297/2017. 

(XI.30.) határozat módosítása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy vidékfejlesztési program keretében benyújtandó pályázatuk, amelyen egy módosítást 

kell, hogy végrehajtsanak.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

Egyrészt a pályázatba bevont tanyák felsorolását módosították. Az egész konstrukció lényege 

az, hogy a határozatban felsorolt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzattal közösen tudják a 

külterületi lakott ingatlanjaik pályázat által támogatott fejlesztéseit megvalósítani.  

Részben a naperőműves elektromos ellátás megvalósítása tud megtörténni, illetve helyenként a 

vízellátással kapcsolatos minőségjavítási beruházásokat tudják a tanyák tulajdonosai 

elvégezni. Ha az önkormányzattal közösen történnek ezek a fejlesztések, akkor a lakosság 

számára kedvezőbb feltételekkel tudnak hozzájutni ezekhez a forrásokhoz.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1305   Száma: 18.01.19/5/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1305   Száma: 2018.01.19/5/0/A/KT 

 

6/2018. Kth. 

Felhatalmazás pályázat benyújtására:”Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 

vízellátás szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében módosítása tárgyú 297/2017. (XI.30.) 

határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata újabb pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.4.-17 

kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére „Külterületi lakosság életminőségének javítása 

Kiskunhalason 2.” címmel, bruttó 44 260 900 Ft tervezett beruházási összegig, melyből bruttó 

6 639 135 Ft az önerő, a következő megvalósítási helyszínekre, melyek nyertesség esetén a 

fejlesztés helyszínei lesznek: 

- Alsóöregszőlők, hrsz: 41314 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40157 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40071/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 41204 

- Alsóöregszőlők hrsz: 10132/1 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40086 

- Alsóöregszőlők hrsz: 0551/13 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40132/3 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40269/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40261 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40152 

- Felsőöregszőlők hrsz: 41807/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40283/1 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40098/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40073/1 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét, bruttó 

6 639 135 Ft-ot a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület a 297/2017. (XI.30.) határozat 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi.  
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Zártkerti földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések 

támogatására benyújtandó pályázat 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy új pályázat, ami most jelent meg nem túl régen. Itt a helyi gazdakört megkeresték és az ő 

javaslatuk alapján készítették el ezt az előterjesztést és ezt a javaslatot. Ami az ő tekintetükben a 

legfontosabb, hogy külterületi útfelújítást tudnak végrehajtani és szigetüzemű napelemes 

közvilágítást tudnak mellétenni. Ez egy ilyen infrastruktúra beruházást jelentene a városnak. Ez 

100 %-os támogatású és nagyjából 10 millió Ft összegű lenne ez a program.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Egy nagyon egyszerű kérdése van. Milyen hosszú útszakasz ez, ami fel lesz újítva, vagy rendbe 

lesz bizonyos szempontból téve? 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Körülbelül 700-800 méter az a szakasz, ami a határozatban szerepelő helyrajzi számú 

földrészlet, vagy út hosszúsága. Egészen pontos méterszámot azért nem tud mondani, mert 

keretösszeg lett meghatározva. Igyekszenek ezt teljes mértékben kitölteni. Egyrészt a sziget 

üzemű közvilágítás projektelem az, aminek a pontos költsége kalkulálható és a maradék 

összeget tudják az út fejlesztésére fordítani. Mivel műszaki tervek még nem tudtak készülni az 

idő rövidsége miatt, ezért a műszaki tartalom összeállításából derül majd az ki, hogy milyen 

hosszú útszakasz feljavítására futja ebből a keretösszegből.  

 

-----Hozzászólások----- 
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Gyöngyi László 

 

El kell mondania, hogy nagyon örül ennek a pályázatnak. Nemcsak ő, hanem az arra lakó 

emberek is nagyon kedvezően fogadták azt a lehetőséget, hogy az úgynevezett Bíró Lajos dűlő 

megújításra kerül. Sőt benne van egy sziget jellegű közvilágítási lámpa is, aminek megint csak 

nagyon örültek. 

Arra kérné a testületet, hogy szavazzák meg ezt az előterjesztést és bízzanak abban, hogy 

sikeres lesz a pályázatuk. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának támogatásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1306   Száma: 18.01.19/6/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 
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Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1306   Száma: 2018.01.19/6/0/A/KT 

 

7/2018. Kth. 

Zártkerti földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására 

benyújtandó pályázat 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a ZP-1-2017 számú 

pályázati felhívásra legfeljebb 10 millió Ft tervezett beruházási összeggel a 

41380  hrsz-ú út szórt útalapos felújítására és a fejlesztett úthoz  kapcsolódóan 

szigetüzemű, napelemes közvilágítás  kialakítására. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges 

forrást a 2018. évi költségvetésben biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Táncsics utcai területvásárlás  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt az előterjesztést korábban tárgyalta képviselő-testület. Alapvetően egyetlenegy probléma 

alakult ki menetközben, hogy a kérelemmel forduló személye nem volt ugyanaz, mint aki a 

földhivatalban a terület tulajdonosa volt. Itt egy technikai módosítást szükséges hozni ebben a 

korábbi döntésükben. Gyakorlatilag erről. Másik jogalannyal kell szerződést kötniük. A terület 

olyan pici, hogy önállóan nem alakítható ki, csak másik területhez lehet csatolni. A másik 

területnek és ennek a területnek ugyanannak kell lennie az igénylőjének és a tulajdonosának.  

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/f%F6ld
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/mez%F5gazdas%E1gi
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/hasznos%EDt%E1s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/fejleszt%E9s
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/t%E1mogat%E1s
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1307   Száma: 18.01.19/7/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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1307   Száma: 2018.01.19/7/0/A/KT 

 

 

8/2018. Kth. 

Táncsics utcai területvásárlás 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4656 

hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 500 m2-ről 475 m-re történő csökkentéséhez 

a szabályozási terv alapján készített vázrajz alapján hozzájárul. A Képviselő-testület a terület 

25 m2 nagyságú részét forgalomképessé nyilvánítja annak telek-kiegészítésként történő 

értékesíthetősége érdekében. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4656 

hrsz-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott, 25 m2 nagyságú 

részét értékesíti Lázár Kálmán Jenőné (Kiskunhalas, Szent István utca 10. szám alatti lakos) 

részére értékbecslés alapján 265.000- Ft vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás 

lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

3. A Képviselő-testület a 194/2017. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Lázár Kálmán Jenőné, Szent István utca 10. 

Vagyonkataszteri nyilvántartás 

Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

8 

 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Lovaspályán kitermelt fa értékesítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Korábban döntöttek arról, hogy a kormánytól elnyert 400 millió Ft összegű támogatásra 
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szerződést kötnek és ott megvalósítják ezt a műszaki tartalmat, amit a közbeszerzés kapcsán is 

támogatott a képviselő-testület. Ennek keretében az ott élő és a projektben szereplő fák 

kitermelésre kerültek. Ezeknek az értékesítéséről kell döntenie a képviselő-testületnek. Erről 

szól ez az előterjesztés. Egyébként úgy van, hogy a legkedvezőbb feltételeket adó vállalkozóval 

fognak szerződést kötni, amennyiben ezt a képviselő-testület támogatja.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Milyen fafaj lehet itt? Nem derül ki. Tehát nyárfa. Ő is azt kalkulálta, hogy zömmel azok voltak. 

Az ő számítása szerint ez 800-1000 ezer Ft. Ha azt parkosításra fordítják, akkor ez nem olyan 

nagy tétel, hagyják ott, s szépüljön a lovasbázis. Neki ez a véleménye.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Elvileg kérdés nem volt, s nem kell válaszolni. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1308   Száma: 18.01.19/8/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1308   Száma: 2018.01.19/8/0/A/KT 

 

9/2018. Kth. 

Lovaspályán kitermelt fa értékesítése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Hirling József Lovaspark területéről kitermelt faanyag értékesítéséről szóló 

megállapodást a beszerzési szabályoknak megfelelően lefolytatott eljárás eredményes 

lebonyolítását követően megkösse oly feltétellel, hogy a legkedvezőbb feltételeket adó 

vállalkozó a bevétel mértékéig a terület parkosítási és zöldfelület-rekonstrukciós munkálatait 

végezze el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Úszóedzői státusz módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne hozzá kiegészítésképpen, hogy még 2014.őszén hozott a képviselő-testület egy 

olyan döntést, amely szerint létrehoz egy úszóedzői státuszt. Ezt a mostani alkalommal azért 

szükséges módosítaniuk, mert Novotny Attila, aki ellátja ezt a feladatot, ő Kecskemétre is átjár 

és ott is dolgozik. Egyszerre nem tudja ugyanezt a feladatot ellátni itt is és ott is. Ezért ezzel a 

kéréssel fordult hozzájuk, hogy ebben a döntésükben ne edzői státusznak, hanem szakmai 

vezetőnek hívják, mert ebben az esetben neki már megfelel. Ez csak egy technikai módosítás az 

úszók kérésére.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1309   Száma: 18.01.19/9/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 07:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1309   Száma: 2018.01.19/9/0/A/KT 

 

10/2018. Kth. 

Úszóedzői státusz módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete állományában lévő úszóedzői státusz úszósportért felelős 

szakmai vezetőre történő módosítását. 

 

 

Határidő: 2018.január 19. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szolidaritás kifejezése Lengyelország iránt 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kaptak egy levelet testvérvárosukból, Nowak elnök úrtól, aki az ottani közgyűlést vezeti. Aki 

figyeli a híreket, biztos hallott róla, hogy az Európai Unió Lengyelországgal szemben elindított 

egy eljárást. Ők is ezt egyfajta bosszúhadjáratként fogják fel, ami az ő migránspolitikájuknak 

betudható. Az Elnök úr azzal a kéréssel fordult minden testvérvárosához, hogy fogadjanak el 

egy határozatot, amelyben kiállnak a testvérvárosaik mellett, s támogatják azon törekvésüket, 



24 
 

hogy hagy éljék úgy az életüket, ahogy szeretnék. Ő szeretne ennek a kérésnek eleget tenni, 

ezért készült el ez az előterjesztés. Reméli, hogy a képviselő-testület tagjai is egyetértenek azzal, 

hogy szükséges kiállniuk a nehéz időszakokban a testvérvárosaik mellett és támogassák ezzel a 

határozati javaslattal a lengyeleket ebben a témában. Nincs különösebben ezen túl kiegészítése.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nem szokványos, hogy egy kisváros önkormányzatában országos politikai, vagy külpolitikai 

kérdésekben is határozatot hozzanak, éppen ezért szeretné megindokolni a döntését. 

Európában Magyarország és Lengyelország az a két ország, akinek a kormánya kiáll olyan 

klasszikus, bibliai, zsidó, keresztény értékek mellett, mint például a család védelmére gondol itt, 

az azonos neműek házasságával kapcsolatos törvényekre, hogy nem iktatják ezt törvénybe, 

illetve az élet védelme, abortusz kérdése, drogliberalizáció kérdése, illetve a nemzeti 

önrendelkezés kérdése is egy nagyon fontos érték véleménye szerint. Éppen ezért ő támogatja 

ezt az előterjesztést. Szeretné azt is elmondani, hogy a Sikeres Halasért Társaságban 

(továbbiakban: SHT) ő egyedül támogatja ezt a döntést. Nyilván volt ebben nézeteltérésük. Azt 

gondolja, hogy ebben az ügyben felül kell emelkedni minden politikai csatározáson, s a célt kell 

nézni. Nyilván lehet ezt elemezgetni, hogy mely részénél jogos a belpolitikai hasznát nézni. Azt 

gondolja, hogy mivel Európában egyre szűkebb a levegő ezekben a kérdésekben, ezért nagyon 

fontos támogatni ezeket a kormányokat ezekben a célokban. Megszavazza ezt az előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja mondani, hogy egyetért Képviselő úrral. Ez nem egy olyan kérdés, főleg nem, ha 

testvérvárosi igény van rá. Nehezen tudna azután már elnök úr elé állni, hogy jön egy ilyen 

kéréssel, s a következő találkozójukkor, amikor elhívja, azt mondja neki, hogy ők itt nem állnak 

ki a testvérvárosaik mellett. Azt gondolja, hogy most igenis oda kell tenniük magukat, s 

támogatni őket. Ez nem kerül semmibe, ez egy erkölcsi döntésük és mégis nagyon sokat fog 

jelenteni a következő időszakban.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Szeretné megköszönni Tapodi Attila képviselő úrnak az őszinteségét, hogy elmerte mondani, 

egyedül ő az, aki az SHT-ból ezt támogatni kívánja, s a másik képviselő pedig nem. 

Ő igazából nem is saját gondolatot, hanem egy ismert közmondás hosszabb lengyel változatát 

szeretné idézni: „Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol és issza borát, vitéz és bátor 

mindkettője, áldás szálljon mindkettőre.” 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Egyértelmű, hogy a lengyel-magyar két jó barát, több évszázados barátság köti össze a két 

népet. Egyértelmű, ha kérik, hogy segítsék őket, akkor igenis támogatni kell. Ahogy a 

Polgármester úr is említette, az európai uniós alapszerződés 7.cikkelye szerint 

kötelezettségszegési eljárás alá vonnák Lengyelországot és szankcionálnák azoknak az 

értékeknek a következetes képviseletéért, amelyeket Tapodi Attila képviselőtársa részben itt 

megemlített. Arról nem is beszélve, ha a testvérvárosuk kér segítséget, akkor nekik ilyen 
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irányban is támogatniuk kell és ki kell fejezniük a szolidaritásukat feléjük. Számukra is 

egyértelmű, hogy ezt a támogató határozatot elfogadják. A következő akció várhatóan az lesz, 

hogy Magyarország kerül ugyanilyen értékek miatt kötelezettségszegési eljárás alá. Tudják 

nagyon jól, hogy a lengyelek is már kifejezték, hogy ezt meg fogják vétózni. A magyar 

kormánytól is azt várják, hogy természetesen vétózza meg és álljon ki a lengyel kormány mellett 

a közös érdekeik miatt.  

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Őszintén örül neki, hogy van egy olyan téma, mégha részben külpolitika is, amiben a teljes 

testület egyet tud érteni. Az előtte szólók gondolataiból néhányat kiemelne. Elhangzott a család, 

a kereszténység, Európa jövője, a házasság kérdése, vagy éppen az önrendelkezés. Véleménye 

szerint éppen ezek az értékek, amelyeknek a megvédésről, vagy éppen az elengedéséről szólnak 

Európa és ezen belül a tagországokban is a legfontosabb viták. Lehet, hogy azt gondolják, vagy 

úgy látják, hogy ez tőlük egy nagyon messze, távol lévő kérdés. Talán pont a migráció és ezáltal 

a kereszténység jövője kapcsán megtapasztalták ők is személyesen, hogy milyen problémákat 

okozhat ez. Éppen ezért örül annak, hogy ilyen egység van az itt lévők között. Azon személyesen 

ő sem lepődött meg, hogy a Sikeres Halas Társaságban képviselő úr egyedül maradt ezzel a 

gondolattal. Viszont ő is őszinte köszönetét fejezi ki, hogy ilyen nyíltan felvállalta ezt és örül 

neki, azt fogják látni a testvérvárosban, hogy a képviselő-testület jelenlévő tagjai várhatóan ezt 

egyhangúan fogadták el. Sajnos ő is ezt a szcenáriót látja, hogy hamarosan Magyarország 

következik. Azt gondolja, hogy nem szégyen, vagy egy nagyon sötét jövő ez, mert őszintén hiszi 

azt, hogy amit a lengyel és a magyar kormány képvisel, hosszú távon ez szolgálja Európa 

jövőjét. Biztos, hogy küzdelmes időszak jön. Nem akarja felsorolni ezeket az értékeket, 

amelyeket már említett. Ha valamiért, ezért tényleg érdemes kiállni akár kormányoknak, akár 

ilyen kistelepülések képviselő-testületeinek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy látja, hogy további hozzászóló nem jelentkezett, a vitát lezárja. Úgy érzi, hogy nincs 

közöttük abban vita, hogy ezt a határozatot el kell, hogy fogadják, s támogassák a lengyel 

testvérüket. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1310   Száma: 18.01.19/10/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 08:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 
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Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1310   Száma: 2018.01.19/10/0/A/KT 

 

11/2018. Kth. 

Szolidaritás kifejezése Lengyelország iránt 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata szolidaritását fejezi ki Lengyelország, különös tekintettel 

Nowy Sacz polgárai iránt. Tisztelettel megkérjük Magyarország Kormányát, hogy minden 

lehetséges fórumon támogassák Lengyelországot az igazságtalan eljárással szemben. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász Gábor közművelődési referens általa: 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Ryszard Nowak, Nowy Sacz polgármestere    

 

Határidő: azonnal 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Állásfoglalás kötelező betelepítés kvótáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a téma félig-meddig csatolható az előző ügyükhöz. Azt gondolja, hogy azért szükséges nekik 

ebben az ügyben kifejezni a szándékukat, mert itt van ez a központ, amely pillanatnyilag 

teljesen üresnek tudható, csak jó lenne, ha ez így is maradna. Ha ezt a kötelező betelepítési 

kvótát rájuk erőltetnék, akkor biztos benne, hogy a városuk elsőként lenne a célkeresztben 

olyan tekintetben, hova is települjenek ezek a migránsok, hiszen ott már kialakított helyszín van. 

Célszerű és logikus lenne. Azt gondolja, hogy minden eszköz, ami abba az irányba hat, hogy ez 

ellen kvóta ellen fellépjenek, lépjenek, itt most a Megyei Jogú Városok Szövetsége kérte ennek a 

határozatnak a közös elfogadását. Több képviselő-testület is támogatni fogja. Azt kéri, hogy 

vitassák meg és ha mindenki úgy gondolja, akkor támogassák ennek a határozatnak az 

elfogadását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

A jelenlegi előterjesztés legfontosabb eleme az, hogy elutasítja azt az önkormányzat, hogy 

álcivil szervezetek migránstámogató, bevándorlás-szervező irodákat nyissanak egyes 

településeken. Lehetett hallani ezt a kérdést azon önkormányzatoknál, ahol ezt a kérdést 

megtárgyalták. Azt gondolja, hogy Kiskunhalason volt olyan időszak, amikor migránsszervező, 

bevándorlás-szervező irodák, álcivil szervezetek működtek. Ez 2015. volt, a helyszín a 

vasútállomás volt. Szerinte emlékezhetnek arra az időszakra, talán Polgármester úrral erről 

személyes tapasztalatuk is van, amikor bizony pellengérre lettek állítva amiatt, hogy az 

önkormányzat miért nem segítette ezeknek a szervezeteknek a munkáját. Ő is azt gondolja, ha ez 

a kérdés újra napirendre kerül, akkor ismét elő fognak kerülni ezek a szervezetek és nem árt 

szerinte ezt előre tisztázni, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. Arra kéri képviselőtársait, 

hogy jó előre tisztázzák ennek az ügynek a kérdését. Szerinte ez is egy olyan téma, ami, attól 

tart, hogy a közeljövőben ismét napirenden lehet. Nagyon határozott a határozati javaslatban 

szereplő döntés. Véleménye szerint érdemes ezt támogatni és meghozni ezt a döntést.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előterjesztés címe lehetett volna pontosabb is, mert ismeretei szerint a kötelező betelepítési 

kvóta az Európai Parlamentben tervszinten hangzott el, nincs elfogadva, jóváhagyva. 

Valószínűleg, amikor erről az Európai Bizottságban szavaznak, akkor a lengyel barátaik is ez 

ellen fognak szavazni, nemcsak Orbán Viktor miniszterelnök úr. A vétójogukkal fognak tudni 

élni és reméli, hogy élnek is. Élni is kell, ha erre sor kerül.  
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Nagyon sokszor kinyilvánították már itt Halason is, anno 2015-ben, majd pedig a nemzeti 

konzultációban is az emberek többsége arról nyilatkozott, hogy nem kérnek az idegen 

civilizációkból jött migránsokból, pláne azt, hogy ezt rájuk erőltessék, s közéjük telepítsék 

ezeket az embereket.  

Az irodákkal kapcsolatban kinyilváníthatják és nyilvánítsák is ki, hogyha ilyen civil szervezet 

ilyen irodát akar nyitni, azt ne engedjék meg. Ki lesz az a bolond, az a szervezet, aki majd 

bejelenteni ezek után, hogy ilyet akar nyitni és az illegális migrációt akarja támogatni. Ez egy 

kicsit félreértés és egy kicsit kontraproduktív dolognak tartja, hogy erről ők szavaznak, de 

szavazzanak. Ők legalább nyilvánítsák ki azt, hogy igenis nem kérnek ebből a felső korlát 

nélküli betelepítési kvótából. Ezt természetesen ők támogatni fogják. Erősítsék meg újból és 

újból. Valószínűleg belpolitikai szempontból is napirenden lesz a választásokig. Ilyen 

szempontból a Jobbikra számíthat a kormánypárt.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Azt gondolja, hogy ez az előterjesztés is hasonló döntésben fog részesülni a részéről. 

Ugyanakkor szeretné elmondani, hogy számára a legfontosabb része a kvóta és az azzal 

szemben kifejtett véleményük. A második részével sem foglalkozott volna, ha Alpolgármester úr 

nem hozza szóba. Itt biztosan a MigSzol-ra gondolt (lásd: Migrant Solidarity Group of 

Hungary)  

Szeretné elmondani, hogy itt nagyon sok ember volt, akit az emberi érzés, a legelső pillanatban, 

amikor látta azokat bevándorlókat, migránsokat, sok közöttük tényleg szerencsétlen ember volt. 

Arra indította őket, ha lehet, egy picit segítsenek rajta. Belátja azt is, hogy talán nem 

mindannyian a legmegfelelőbb módon kezelték kezdetben ezt a kérdést. Szeretné emlékeztetni 

őket, hogy Lázár János is megköszönte a MigSzol-nak és hasonló szervezetek munkáját. Azt 

gondolja, hogy az emberi érzést és a segítséget be lehet vállalni és nem biztos, hogy mindenki 

mögött démonokat kell látni. Sőt azt gondolja, hogy egy picit sértő is ez a vélemény azok 

számára, akik megpróbáltak segíteni rászorult embereken. Ugyanakkor ő is egyetért azzal, 

hogy Magyarország nem köteles befogadni ennyi embert. A betelepítési kvóta ellen ő is 

felszólal és támogatja ezt a javaslatot.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Kiskunhalas a történelme folyamán számos esetben tett tanúbizonyságot a szolidaritásról, 

befogadásról, például 1849. január 23-án, amikor egy egész falu menekült Kiskunhalasra és 

Soltvadkertre, s bizony befogadták őket, gondoskodtak róluk.  

Vagy gondolhatnak 1956. után az élelmiszergyűjtésre. Kiskunhalastól ez egyáltalán nem áll 

távol, sőt nagyon közel áll hozzájuk a befogadás és a szolidaritás is. Ezzel nincs gond. Az a 

gond, hogy itt teljesen másról van szó, szervezett migrációról van szó. Ha szervezett, akkor van 

szervező, vannak célok, valaki a pénzénél akar lenni. Az egész történet mindenestől fogva sötét, 

ebből viszont nem kérnek. Ezt semmilyen módon nem is akarja elősegíteni, s úgy gondolja, hogy 

ebben az esetben nem vét semmilyen szolidaritási el ellen.  

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Annyiban reagálna, nyilván nem egyszerű elválasztani, hogy meddig tartanak azok a 

cselekedetek, amelyeket az emberi érzések indítanak el, s hol kezdődik az, amikor támogatnak 

egy olyan tevékenységet, amely a tömeges migrációhoz kapcsolódik és gyökereiben forgatja fel 

Európa jövőjét.  

Arra gondolt, hogy emlékszik azokra, akik akkor 2015-ben segítették ezt a folyamatot. 
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Nagyjából tudja, hogy kik azok, akik azóta belátták, hogy ez egy sokkal súlyosabb és 

összetettebb kérdés. Arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy vannak továbbra is olyanok, akár 

Kiskunhalason is, akik ezt a folyamatot teljesen másként értékelik, mint ők, akik itt ülnek. Úgy 

látja, hogy egyetértenek ebben a kérdésben. Azt gondolja, hogy az ő véleményüket a lehető 

legmesszemenőbbig tiszteletben kell tartani. Még akár bolondnak sem nevezné őket. Azt 

gondolja, hogy lennének olyan személyek és álcivil szervezetek, akik ha ez a kérdés ismét 

napirendre kerülne, akkor azonnal ennek az élére állnának. Amire itt fel szeretné hívni a 

figyelmet, hogy nekik lenne olyan külföldi patrónusuk, aki segítené is ezt a tevékenységet. Nem 

az a helyzet állna elő, hogy hozzájuk jönnének segítséget kérni, hanem az ő anyagi támogatásuk 

most már biztos, hogy megoldott lenne. 

Ő is szeretné mégegyszer kifejezni, ahogy látja, örül annak, hogy itt is talán egy egyhangú 

döntés fog majd születni.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Csak egy rövid hozzászólást szeretne még. Szeretné megköszönni az Alpolgármester úrnak, 

hogy nem értette félre a hozzászólását, mert a következő hozzászólásából ez kiderült.  

Úgy érzi, hogy Hunyadi Péter képviselő úr picit félreértette, mert másról kezdett el beszélni. Ő 

erről beszélt, amiről az Alpolgármester úr is beszélt. Nyilván voltak kezdeményezések és sokan 

belátták, hogy ez nem a megfelelő kezelése a dolognak. Egyetért természetesen abban is, hogy 

Kiskunhalasnak vannak jó történelmi referenciái a befogadásra és a segítségre.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Nagyon örül annak, hogy lehet normális vitát is 

folytatni. Lehet, hogy sűrűbben kell rendkívüli ülést tartani és egész jó hangulatban telnek ezek 

a percek, amit a vitával töltenek. Azt érezte, hogy egészen összhangban van a teljes csapat. 

Nem maradt más, minthogy döntsenek a határozati javaslatról. Egyetértenek-e vele?  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1311   Száma: 18.01.19/11/0/A/KT 

Ideje: 2018 január 19 08:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

 Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1311   Száma: 2018.01.19/11/0/A/KT 

 

12/2018. Kth. 

Állásfoglalás a kötelező betelepítési kvótáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező, felső korlát 

nélküli betelepítési kvóta végrehajtását, mivel az jogtalan, növeli a bűnözés kockázatát 

és a terrorveszélyt. Továbbá kinyilvánítja, hogy elfogadhatatlannak tartja 

bevándorlásszervező irodák megnyitását a vidéki városokban. 

 

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

hogy a szükséges nyilatkozatot megtegye, jelen határozatot Szita Károlynak a Megyei 

Jogú Városok Szövetsége elnökének megküldje. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiss Renáta önkormányzati tanácsadó általa: Szita Károly elnök 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a mai napirendjeik végére érték, a rendkívüli ülés befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 (:Hunyadi Péter :)     (:Tapodi Attila:) 

 

 


