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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20180531\2018 május 31 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2018.05.31.        13:09 

 

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. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

5. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12.  

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Tapodi Attila 1  SHT 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Szűcs Csaba        alpolgármester 

Csendes Ildikó   pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 
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Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Kammerer József tanyagondnok 

Puskásné Karaszi Éva tanyagondnok 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

László Mária belső ellenőrzési vezető 

Dr. Vaslóczki Ferenc  kapitányságvezető 

Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet 

vezetője 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója, Halas-T Kft. 

ügyvezetője 

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

ügyvezetője 

Veiszhaupt János Halas Busz Kft. képviselője 

Pajor Kálmán Halasi Csipke Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke 

Szécsiné Rédei Éva  Csipkeház igazgatója 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 13 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Juhász György és Vizkeleti Szabolcs képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. Gratulál a kitüntetettnek. 

 

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Juhász György képviselő: 

 

Az elmúlt hetekben újabb közutak átadásának lehettek tanúi Kiskunhalas városban. Ezzel 

tovább bővült az a lista, amely az utóbbi évek városfejlesztési, városfejlődési folyamatait 

jellemezhetik. Ezek az utak a Halászcsárda és a Platán utcákban épültek. Így az önkormányzat 

által megépített Bajza, Petőfi és Jókai utcák mellett a Hunyadi, a Gyárfás, az Epreskert, a 

Liget, a Vörösmarty és most már a Halászcsárda és Platán utcákban sikerült az ott lakó 

polgároknak közösen fejleszteni városuk közlekedési infrastruktúráját, még élhetőbbé, 

komfortosabbá tenni lakókörnyezetüket.  

Ezek az útépítések közös nevezője, hogy lakossági összefogással készültek. Ehhez kellettek 

olyan emberek, akik felvállalták az építés szervezését, összefogták az érdekelteket, s kellett 

minden ott élő személy anyagi hozzájárulása. Fontos volt a Polgármesteri Hivatal által nyújtott 
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szakmai háttér is. Köszönet jár minden érintettnek, aki hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely 

ezen utak megépüléséhez vezetett. Természetesen kellett ehhez egy önkormányzat, egy 

városvezetés is, amely nemcsak mögé állt ezeknek a kezdeményezéseknek, s felerészben 

finanszírozta azokat, hanem elébe menve a városban élők igényeinek, rendeletet alkotott a 

lakossági útépítésekről, ezzel elindítva azokat a közös ténykedéseket, amelyek az önkormányzat 

és a város polgárai által együttes erővel létrehozott utak megépüléséhez vezettek. Mindezeknek 

köszönhetően újabb kezdeményezések indulhattak el. Így az önkormányzat által kivitelezni 

tervezett Tinódi és Szabadkai út mellett a Kertész és a Zsoltina utca megépítésének, javításának 

tervezése kezdődhet meg. Ami nagyon lényeges, hogy ez utóbbiak az ott élők kezdeményezésére. 

Ha a tervek alapján úgy döntenek az érdekeltek, hogy vállalni tudják majd a hozzájárulást, 

akkor jövőre újabb utak kerülhetnek átadásra a lakosság és az önkormányzat összefogásának, 

közös munkájának és áldozatvállalásának eredményeként.  

Több olyan probléma megoldása áll előttük, ami hasonló összefogást kívánhat, az 

önkormányzat és a város polgárainak józan együttműködését. Ilyen például a külterületeken 

még hiányzó vízvezetékek megépítése, de ilyen lehet egyes helyeken a szennyvízkelés 

problémája, a közterületekre vezetett csapadékvíz kérdése is. Mindannyian tisztában vannak 

azzal, hogy milyen feladatok várnak rájuk, milyen közösségi igényeket kell rövid-, közép- és 

hosszú távon kielégíteni. A városgazdálkodás, kultúra, sport, oktatás, szociális ügyek és közel 

harmincezer itt élő, s még ehhez csatlakozó itt tanuló, dolgozó emberek elvárásai. Ezeket 

megközelíthetik úgy is, hogy rendre tematikusan felsorolják interpelláció gyanánt, nyilvános 

fórumokon kritizálnak és úgy tesznek, mintha egyedül csak őket érdekelné a lakosság 

problémái. Persze, ha gyakran ismétlik, biztosan nem felejtik el. Úgy gondolja, mindenki 

tisztában van azzal, hogy nem a szándék hiányzik akkor, amikor nincs megoldása egy 

közösséget érintő problémának. Azt hiszi, mindenkinek tisztában kell lennie a lehetőségeikkel és 

a korlátaikkal is. Természetesen megközelíthetik úgy is a hiányukat, hogy megoldásokat 

keresnek. Ennek nagyon szép példái ezek az útépítési kezdeményezések, nem az egymásra 

mutogatás, a problémák dramatizálása, a megoldások várása fogja előre vinni közös ügyeiket, 

hanem az említettekhez hasonló összefogások, a megoldások keresése, a békés együttműködés, 

a közösségi érdek és a magánérdek közötti józan mérlegelés.  

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy 20.napirendi 

pontként javasolja tárgyalni az osztósként érkezett „Hozzájárulás játszótéri eszköz 

elhelyezéséhez” című előterjesztést. Ezzel együtt a mai napon 31 napirendi pontot tárgyalna 

meg a képviselő-testület.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1471   Száma: 18.05.31/0/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 13:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1471   Száma: 2018.05.31/0/0/A/KT 

 

134/2018. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 31-i ülésére kiküldött 

meghívótól eltérően az osztósként érkezett „Hozzájárulás játszótéri eszköz elhelyezéséhez” 

című előterjesztést 20.napirendi pontként javasolja tárgyalni.  

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi Zárszámadásról szóló 

rendelete  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés 

kapcsán Alapító okirat módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

4.  Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a VII. számú felnőtt háziorvosi 

körzet háziorvosával nyugállományba vonulása okán 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

5.  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió és 

Kiskunhalas Város Önkormányzata között kötendő Együttműködési 

Megállapodás 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló  Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2017-ben végzett 

tevékenységéről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 

14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Településképi arculati kézikönyv elfogadása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása Fülöp Róbert 
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polgármester 

 

14.  Hozzájárulás önkormányzati területen átjárás biztosításához 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Tulajdonosi hozzájárulás edzőterem bővítéshez Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Dr. Nagy Mór utcai területvásárlás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Külterületi gyűjtőutak meghatározása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Egyes közterületek elnevezésének pontosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Építési hely kijelölése a Május 1. téren a buszpályaudvar számára Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Hozzájárulás játszótéri eszköz elhelyezéséhez 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási 

Szerződés mellékletének módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és a 

vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített 

éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Az önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Jelentés a 2017. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól 

 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29.  2017. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi 

buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről 

Fülöp Róbert 

polgármester 



7 
 

  

30.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

31.  Interpellációs válaszadás 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Közben kiegészültek 14 főre, megérkezett Váradi Krisztián képviselő úr is.  

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017.évi Zárszámadásáról szóló 

rendelete 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Nem kiegészítése van, hanem inkább röviden összefoglalná az anyagot. Bár a pénzügyi szakma 

attól szép, hogy a számok beszélnek helyettük, de szerinte a 2017-es év méltó arra, hogy 

mégegyszer összefoglalják. Külön a bevételi és a kiadási oldalt elemezné tényleg csak pár 

mondatban. 

Kezdené a bevételi oldallal. A 2016-os évi teljesülési összegükhöz képest a tavalyi évet 35 %-os 

emelkedéssel zárták. Tehát, ami 2016-ban 6,5 milliárd Ft-os összeggel jelent meg a 

mérlegfőösszeg bevételi oldalán, az most 2017.év végére 8,7 milliárd Ft-os összegű lett. Ez 

nemcsak a pozitív elbírálásban részesült pályázatok kapcsán alakult így. Különféle lehetőségei 

voltak az önkormányzatnak, hogy még több támogatáshoz jusson. Ilyenek voltak a különféle 

minisztériumi támogatások. A teljesség igénye nélkül azért megemlítené akár a Gárdonyi utca 

felújítása kapcsán 98 millió Ft-os összeggel érkezett támogatást, vagy volt egy Kubinyi 

Program által érkezett 3 millió Ft, a legnagyobbat el ne felejtse mondani, a 400 millió Ft-os 

BM támogatást, amellyel a lovasbázis fejlesztésére kaptak összeget, melynek a felújítása 

jelenleg is zajlik.  
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Gyakorlatilag még ekkor sem dőlt hátra a városvezetés, hanem még mindig kutattak 

lehetőségek után. Mivel a költségvetési törvény lehetőséget ad rendkívüli támogatások 

igénylésére is, ezeket is kihasználták. Itt is a teljesség igénye nélkül nem sorolná fel, de 

mondana egy-két példát. Például a szociális rendkívüli támogatás, amit hosszú évek után most 

először beadtak, s sikerrel, 12,8 millió Ft érkezett az önkormányzathoz, vagy volt a sima 

rendkívüli támogatás, ott 4 millió Ft-ot kaptak villamos-energia számlák rendezésére. Vagy 

volt egy 20 millió Ft-os olyan rendkívüli támogatás, amivel a szociális dolgozók 

bérkiegészítésére kaptak összeget. Ez nyilván továbbkerült a szociális szolgáltató központhoz, 

de végülis városon belül maradt ez az összeg. Igazából ezek azok, amelyek ezt a 35 %-os 

emelkedést realizálták.  

A kiadási oldalon kimutatható az a takarékos gazdálkodás, amivel elkezdték a 2017-es évet. 

Meg tudják figyelni, hogy a kiadási oldalon csökkentek az összegek. Minden egyes kiadást 

alaposan átgondolva tudtak megvizsgálni és tényleg a hatékonyságot figyelembe véve 

természetesen. Mindig a leggazdaságosabb megoldásokat találták meg. Ezzel a személyi 

kiadásaik is csökkentek, a járuléksor is csökkent. A dologi kiadásoknál 100 millió Ft-os 

kiadáscsökkenés figyelhető meg a gazdaságosság figyelembe vételével. A beruházás és a 

felújítás sor az egyetlen kivétel a kiadás oldalon, ami nem csökkent, hanem nőtt.  

A költségvetési intézmények és a 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaságok támogatásait, 

finanszírozásait emelték a 2017-es évben. Többől gazdálkodhatott, mint 2016-ban. 

Gyakorlatilag ez a többletbevétel többletfeladatokat is jelentett az önkormányzat minden 

dolgozója számára. Azért kiemelné a pénzügyi osztályt és megköszöni a 2017-es évi 

munkájukat, mind az Adócsoportnak, mind a Költségvetési Csoportnak is. Végül egy mondattal 

le is zárná ezt az összegzést. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2017-es évet pénzügyi 

szempontból rendkívül sikeresen zárta.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is csak csatlakozni tud Osztályvezető asszonyhoz és megköszönni mindenki munkáját, aki az 

osztályán dolgozik, hogy akár a zárszámadást, de a teljes 2017-es évben végzett munkájukat 

megköszönjék most. Azt gondolja, hogy ennek itt van az ideje.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a zárszámadásról szóló rendelet elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1472   Száma: 18.05.31/1/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 13:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1472   Száma: 2018.05.31/1/0/A/KT 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2018. (V.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. 

évi költségvetési maradvány megállapításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a könyvvizsgáló, az Önkormányzati 

Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

I. 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 

szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 

intézmények). 

II. 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 

A költségvetés főösszegei 

 

2. § 

 

a) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását a 

következő összegekkel hagyja jóvá: 

a) költségvetési bevételeinek összege 6.241.990.978 Ft 

b) költségvetési kiadásainak összege  4.658.165.169 Ft 

c) költségvetési egyenleg összege (a-b) 1.583.825.809 Ft 

ezen belül az egyenleg: 

1. működési célú összege 316.767.924 Ft 

2. felhalmozási célú összege 1.246.000.885 Ft 

d) finanszírozási kiadások összege  1.077.877.283 Ft 

ezen belül fejlesztési hiteltörlesztés 21.057.000 Ft 

ezen belül 2016. évben támogatás megelőlegezésének visszafizetése 56.820.283 Ft 

ezen belül forgatási célú értékpapír vásárlása 1.000.000.000 Ft 

e) kiadások összesen 5.736.042.452 Ft 

f) költségvetés többlete (j-e) 3.012.351.744 Ft 

g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 1.271.674.013 Ft 

h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 173.335.913 Ft 

i) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 61.393.292 Ft 

j) forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 1.000.000.000 Ft 

j) a bevételek összesen 8.748.394.196 Ft 

k) a költségvetés összesített egyenlege 3.012.351.744 Ft 
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3. § 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. számú 

melléklet mutatja be.  

 

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2017. évi maradványkimutatását az I/3. 

számú melléklet mutatja be. 

 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi összevont vagyonkimutatását az I/4. számú 

melléklet mutatja be. 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2017. évi eredménykimutatását az I/5. 

számú melléklet mutatja be. 

 

(6) Az Önkormányzat összevont 2017. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 

I/6. melléklet mutatja be. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek 2017. évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a 

költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/8. - I/9. 

számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az I/10. számú melléklet mutatja be. 

 

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi 

kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit az I/11. számú melléklet tartalmazza. 

 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. 

évi önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit az I/12. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. 

évi állami feladatainak kiadásait és bevételeit az I/13. számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az I/14. számú melléklet tartalmazza. 

 

(13) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetési beszámolójának 

szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2017. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 

kimutatásokat a II/2.-II/11. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

(14) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. 

évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a III/1., IV/1. számú 
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mellékletek tartalmazzák. Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek 2017. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 

kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-IV/3., V/1-2., VI/1-2., VII/1-2., VIII/1-2., IX/1-2., 

X/1-2. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

4. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.669.195.551 

Ft-ban állapítja meg. 

5. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi Összevont (Önkormányzat és Intézményei) 

maradványának megállapítását az I/7. számú melléklet szerint állapítja meg. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 4/2017. (II.24.) számú 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 15. §-a rendelkezik a költségvetési 

maradvány elvonásáról.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata Intézményeinél elvonásra kerülnek a Zárszámadási 

rendelet I/7. számú melléklet J oszlopában kimutatott „Szabad maradványok” az alábbiak 

szerint: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 584.067 Ft 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Intézményeinek kiutalatlan önkormányzati 

támogatásainak megállapítása 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi intézményi támogatás előirányzatából 

50.163.603 Ft-ot nem utalt ki intézményei részére (I/7. melléklet K oszlop). Ebből 

kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat maradvány 4.743.276 Ft (I/7. 

melléklet L oszlop) és felhalmozási célú előirányzat maradvány 17.554.0615 Ft (I/7. melléklet 

M oszlop), amelynek rendezése a 2018. évi költségvetés keretében történik meg.  

 

7.§  

A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 

61.393.292 Ft-ban állapítja meg. 

 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.” 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés 

kapcsán Alapító okirat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

A bölcsődei csoportot a 2017/2018-as évtől indították be a Bóbita Óvodában és férőhely 

bővítésre van igény, amelynek azt gondolja, hogy boldogan tesznek eleget. Ehhez szükséges az 

alapító okirat módosítása, erről szól az előttük fekvő előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1473   Száma: 18.05.31/2/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 13:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1473   Száma: 2018.05.31/2/0/A/KT 

 

135/2018. Kth. 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés kapcsán Alapító okirat 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde Alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az 

egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal 

elfogadja. 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 

Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

 

 

Határidő: 2018. június 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

Stírné Prikidánovics Tímea igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 

Oláhné Rózsa Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Volt egy felülvizsgálata a hatályos rendeleteiknek és kaptak javaslatot arra, hogy módosítsanak 

az aktuális szabályozáson. Ennek tesznek most eleget, amennyiben elfogadják ennek a 

rendeletnek a módosítását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1474   Száma: 18.05.31/3/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 13:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1474   Száma: 2018.05.31/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2018. (V.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1), (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint Pénzügyi,Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§. a) pont ab) alpontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

 „ab) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás” 

 
 
 

2.§ 

 

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.§ 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás jogosultsági 

feltételeire, összegére és felülvizsgálatára a Gyermekvédelmi törvény 20/B. §-ában 

foglaltak az irányadók.  

 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai 

Csoportjához.” 

 

3.§ 
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A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7.§ 

Eljárási rendelkezések a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli 

támogatáshoz 

 

A megállapított rendszeres pénzbeli ellátást havonta utólag a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres 

ellátásokat a határozat jogerőre emelkedésétől soron kívül folyósítja. Az ellátások kifizetése – a 

kérelmező nyilatkozata szerint – házipénztárból, vagy lakossági folyószámlára utalással 

történhet.” 

 

4.§ 

 

A 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„11.§ 

Bölcsőde 

 

(1) A bölcsődei ellátás igénybevételére a Gyermekvédelmi törvény 42.§ és a 42/A §-aiban 

foglaltak irányadók. 

(2) Az önkormányzat a bölcsődei ellátást önálló ellátásként Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Bölcsődéjében (Kiskunhalas, Május 1.tér 3/A. sz.) 66 engedélyezett 

férőhellyel valamint a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődéjében ( Kiskunhalas, Kuruc v. 

tere 17. sz.) 14 engedélyezett férőhellyel biztosítja.” 

5.§ 

 

A rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„17.§ 

Gyermekétkeztetés 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermekvédelmi törvény 21/B 

§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben.” 

 

6.§ 

 

A rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3) Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődében a gyermek 

gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj: 
 

Bölcsőde megnevezése Fizetendő 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hóna

p) 

Fizetendő 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Számított 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/hónap) 

Számított 

intézményi  

térítési díj 

(Ft/fő/nap) 

Önköltség 2018. 

év 

(Év/gyermek) 

Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 

0 0 14420  721 933003 
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Bölcsődéje, 

Kiskunhalas, Május 1. 

tér 3/A. sz., 

 

Kiskunhalasi Bóbita 

Óvoda és Bölcsőde 

Kiskunhalas, Kuruc v. 

tere 17. 

0 0 14420  721 933003 

„ 

7.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a VII.számú felnőtt háziorvosi 

körzet háziorvosával nyugállományba vonulása okán 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A folyamat utolsó állomásához érkeztek ezzel a napirenddel, hiszen a korábbi testületi üléseken 

már tárgyaltak ezzel a háziorvosi körzettel kapcsolatban előterjesztéseket. Ez a lezáró 

előterjesztés, amikor az eredeti szerződést megszüntetik.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződés megszüntetéséről kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1475   Száma: 18.05.31/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 13:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1475   Száma: 2018.05.31/4/0/A/KT 

 

136/2018. Kth. 

Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosával 

nyugállományba vonulása okán 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. május 31. napjával megszünteti a Dr. Tar 

Egészségszolgáltató Bt.-vel az 1995. március 21. napján kötött – többször módosított - 

Szerződést, mely a Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásra vonatkozik.

  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

szerződés megszüntetésére vonatkozó határozat aláírására. 

 

 

Határidő: 2018.május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: BKM-I Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya és dr Tar Ágnes 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió és 

Kiskunhalas Város Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt az együttműködést tulajdonképpen már működtetik az elmúlt években a Máltai 

Szeretetszolgálattal. Tulajdonképpen itt egy pályázat miatt célszerű keretbe foglalni. Ezt teszik 

meg most, amennyiben elfogadják ezt az együttműködési megállapodást. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az együttműködési megállapodás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1476   Száma: 18.05.31/5/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 13:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1476   Száma: 2018.05.31/5/0/A/KT 

 

137/2018. Kth. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió és Kiskunhalas Város 

Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodás 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város Önkormányzata 

és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió között kötendő 

Együttműködési Megállapodást az 1.számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az 1. melléklet szerinti 

tartalommal az Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2018.május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

 

 

Határidő: azonnal 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Tanyagondnoki Szolgálat 2017.évi tevékenységéről szóló beszámoló  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Nyilván tudott dolog, ez egy politikai döntés volt, hogy ilyen szolgáltatással bővíti az 

önkormányzat a tevékenységét. Azt szeretné ehhez hozzátenni, hogy ez szakmailag is indokolt és 

jó döntés volt, hogy befogadták. Nagyon pozitív a visszajelzés a tanyagondnoki szolgálatokkal 

kapcsolatosan, mindamellett, hogy egyféleképpen az önkormányzati szociális feladatellátást 

tekintve a Szociálpolitikai Csoportnak is egy meghosszabbított kezét jelenti ez a két szolgálat. 

Rendeződtek a személyi feltételek is, most már két stabil tanyagondnok látja el a feladatot. 

Tulajdonképpen ezáltal hatékonyabbá, eredményesebbé és operatívvá vált az a fajta szociális 

feladatellátás, ami a külterületen élők hozzájutását biztosítja ezekhez a lehetőségekhez.  

Mindenképpen jó dolog az, hogy a csoport meghosszabbított kezeként működik. Az adott 

pillanatban tudnak reagálni a felvetésekre. Ezek a szolgáltatások azt gondolja, nagy 

megelégedésre szolgálnak a külterületen élők esetében. Természetesen azzal együtt, hogy egyéb 

területekről is érkezik olyan igény, ami jogos. Nyilván ezt úgy említik meg, hogy nem mennek el 

azon gondolatok, felvetések mellett, amelyek jogos segítséget igényelnek. Igyekszenek segíteni, 

bár szakmai korlátaik vannak. Ezzel együtt azt gondolja, az az elképzelés, ami 

megfogalmazódott korábban is, megalapozott, hogy amennyiben van lehetőség, bővítsék ezt a 

szolgáltatást egyéb területekre, hiszen a külterületeken igen jelentős létszám él. 

Kormányhivatali oldalról is van olyanfajta külső segítség, aminek a bevonásával olyan 

szolgáltatást, mint a legutóbbi esetben egy megkeresés kapcsán egészségügyi szűrés 

biztosításával próbál meg segíteni a külterületen élők és nehéz szociális helyzetben lévők 

esetében.  

Mégegyszer hangsúlyozná, hogy a szociális csoport esetében nekik egy olyanfajta segítség, ami 

azt jelenti, hogy közvetlenül, azonnal tudnak reagálni ezekre a felvetésekre, kérésekre. 

Tulajdonképpen a visszajelzések is pozitívak.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valóban nagyon kiterjedt a külterülete a városnak, akár tíz szolgálatot is be lehetne vetni, hogy 

teljesen ellássák a teljes külterületet. Azt gondolja, nagy eredmény az is, hogy az elmúlt években 

kettőre tudták emelni ennek a szolgálatnak a számát. Van egy baptista egyház által fenntartott 

szolgáltatás is, összesen három szolgálat is működik a városban.  

Azt gondolja, hogy már ez is egy hatalmas lépés. Ha lesz lehetőségük és ez nem kifejezetten csak 

rajtuk múlik, hanem maga a szolgálat megigénylése is a másodiknál nehezebben ment. Nem 

kizárt, hogy ezen tudnak javítani és emelni a számot, ha úgy mutatkozik továbbra is, hogy igény 

van erre a fajta tevékenységre.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1477   Száma: 18.05.31/6/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 13:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1477   Száma: 2018.05.31/6/0/A/KT 
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138/2018. Kth. 

A Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. számú Tanyagondnoki 

Szolgálat 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018.május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: tanyagondnokok 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2017.évi munkájáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

A tavalyi évükről szót ejtve azt gondolja, hogy egy kifejezetten dolgos és kihívásokkal teli évet 

tud maga mögött a kapitányság személyi állománya. Egyik legnagyobb kihívásuk volt a 

kapitányság személyi állományából a készenléti rendőrség állományába sikerrel pályázók 

pótlása, s az érkező állomány felkészítése, azzal együtt, hogy ne érezze a lakosság és szervezet 

se érezze meg, hogy váltás történt. Azt gondolja, hogy ebben sikeresek voltak. Építkeztek is, 

hiszen a kapitányság gépjárműparkja tulajdonképpen nagymértékben megújult. Ezzel talán ők 

is találkozhattak a közútjaikon. Mindenképpen az építkezés és a hiányok pótlása volt a tavalyi 

év. Ezzel együtt azt gondolja, hogy sikeres. Ezt az is példázza, hogy megyei rendőrfőkapitány úr 

a kapitányság tevékenységét csakúgy, mint az elmúlt két évben kivételesre értékelte.  

A bizottság előtt is beszámolt arról, hogy a bűncselekmények száma kismértékben emelkedett. 

Ez alapvetően a kisértékű lopások számának emelkedésével magyarázható. Minden más 

kategóriában csökkenés tapasztalnak. Ami számára különösen fontos, hogy a lakásbetörések 

terén tudtak elérni egy előrelépést. Ebben az aspektusban jelentékeny módon csökkent 45-ról 

36-ra a lakásbetörések száma. A felderítések aránya is emelkedett ezzel együtt.  

A lopásokra visszakanyarodva azt mindenképpen el kell mondania, hogy dacára az esetszám 

emelkedésének, az eredményességük szintén ebben a kategóriában is emelkedett. Arányaiban 

több elkövetővel szemben voltak képesek eljárni. A lopásokra visszakanyarodva azt hadd 

mondja el még, hogy alapvetően két tényezőből tevődik össze a lopások számának emelkedése. 

Egyrészt van jó néhány olyan személy a városban, akiket sajnos jól ismernek. Ők rendszerint 
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követnek el nagy számban ilyen jellegű bűncselekményeket. Az ő rendőrség általi kivonásuk 

tulajdonképpen meghozza a várt eredményt, a számaik csökkenését.  

A másik, amiről szintén beszámolt, hogy viszonylag gyakori a rendkívül kisértékű lopások 

elkövetése, illetve ebben a körben egy újabb jelenséggel kellett szembesülniük az elmúlt év 

során. Jelesül az, hogy a roma kisebbség köreiben is viszonylag gyakorivá vált a sértetté válás, 

ami eddig azt gondolja, kifejezetten ritkán fordult elő. Azt gondolja, hogy e tekintetben is 

sikeresek tudnak lenni.  

Hadd emelje ki, bár kettővel több rablás volt, mint 2016-ban, 2016-ban kettő volt, a tavalyi 

évben pedig négy, részben a szerencsének tudható be, de valamennyi elkövetőt sikerült őrizetbe 

venniük. Az utolsó két elkövető esetében hadd ragadja meg az alkalmat és nyilvánítsa ki 

köszönetét a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséért. A két őszi elkövetőt a kamerarendszer 

segítségével tudták elfogni, s őrizetbe venni. Az idei évet nem számítva azt kijelenhetik, hogy 

legalább 30-35 esetben tudták sikerrel alkalmazni a kamerarendszer felvételeit 

bűncselekmények bizonyítására. Azt gondolja, hogy ez a rendszer, ami kifejezetten egy modern 

rendszernek tekinthető, valóban mérföldkő a város közbiztonságának a történetében. 

Ha a közlekedésbiztonságról kellene szót ejteniük, azt mondaná, hogy itt is tettek egy 

előrelépést. 18 %-kal csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési események száma. Az 

ittasság arányát tekintve ekkora előrelépést nem tettek, viszont nagyságrendekkel több ittas 

vezetővel szemben jártak el, mint a megelőző időszakban. Azt gondolja, hogy ez szintén egy jó 

irány, amit az idei évben is szeretne megtartani.  

A közterületek rendjével összefüggésben kisértékű jogsértések esetében is csökkenést látnak. 

220-ról 176-ra csökkent a kisértékű lopások, vagyon elleni cselemények száma. Itt az 

eredményességük szintén megyei szinten kimagasló, 52 %-os. Itt is szerepet játszik a térfigyelő 

kamerarendszer hatékony alkalmazhatósága. Azt gondolja, hogy mindenképpen szót kell 

ejteniük a város életében meghatározó rendezvényekről, a város általános közbiztonságáról. 

Kifejezetten törekszenek arra, hogy a szervezővel, legyen szó önkormányzatról, vagy civil 

szerveződésről, vagy bármilyen egyházról, törekszenek arra, hogy a lakosság, a polgárok 

érdekeit szem előtt tartva, a biztonságos szórakozást és a szabadidő biztonságos eltöltését 

garantálják, s ezáltal egy nyugodt, élhető Kiskunhalast tudjanak nekik prezentálni.  

Engedjék meg, hogy megköszönje mégegyszer az önkormányzatnak az egész éves támogatást. 

Külön kiemelné mégegyszer a kamerarendszer üzembehelyezését, amiről kifejezetten azt 

gondolja, hogy egy jelentős mérföldkő az életükben. Azt gondolja, hogy szintén ki kell emelni a 

városi rendészettel való együttműködésüket, amely ugyancsak professzionális. Ide sorolja a 

polgárőrséget, amellyel a kapcsolatuk harmonikus és stratégiai szintű. Külön köszöni a 

járásbírósági és a járási ügyészség munkáját is, mert nélkülük nyilván nem tudták volna azt 

elérni, amit elértek. Köszöni a türelmüket, hogy meghallgatták. Ha kérdés merül fel, szívesen 

válaszol.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Egy kérdés motoszkál benne, amit szeretne, ha kifejtene. A droghelyzet hogy alakul? Beszélt 

néhány dolgos cigányemberrel, beszélgetés közben felmerült, hogy áll a helyzet. Ők 

panaszkodnak, hogy sajnos a cigány fiatalok között –ezt a problémát mondja, nem tudja a 

többit, hogy alakul a városban - elég súlyos probléma, mert kezelhetetlenek az emberek. Ebből 

adódóan elég sok bűncselekmény is történik, kisebb lopások, egyebek. Hogy alakul ez?  
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dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

Azt gondolják, hogy a drogkérdés, vagy a kábítószer alapvetően nem etnikai kérdés, hanem 

sokkal inkább egyfajta élethelyzetből, vagy annak a kilátástalanságából fakadó 

szükséghelyzetben nyúlnak sokan kábítószerhez. Valóban használnak kábítószert, vagy inkább 

kábító hatású anyagot Kiskunhalason. Sokat és sokszor beszéltek erről, hogy mi tekinthető 

kábítószernek és mi nem, mi pszichoaktív anyagnak és mi, ami annak sem.  

Azt gondolja, hogy ezt ezt kétfelé kell választani. A rendőrség céljaként azt tűzték ki, hogy a 

kábítószerterjesztőkkel szemben lépjenek fel, hiszen ők azok, akik a kínálatot biztosítják a 

fogyasztók részére. Erről annál is inkább úgy gondolják, hogy helyes, a 

kábítószerfogyasztókkal szembeni büntetőjogi fellépésnek viszonylag szűkek az eljárási 

lehetőségei, keretei egyrészt. Másrészt az állami büntetőigény is abba az irányba hat, hogy őket 

inkább az elterelés irányába viszi és kevésbé a szankcionálás irányába. Ők a munkájuk során 

alapvetően a terjesztőkre fókuszálnak és azokat vonják ki, ha úgy teszik a „forgalomból”. 

Elnézést kér, ha közhelyes volt. Viszont az is tény, hogy ez a tevékenységük ritkán látványos, 

annál is inkább, mert azt tapasztalják, hogyha egy terjesztőt, akár többet is kivonnak, akkor azt 

tapasztalják, hogy viszonylag rövid időn belül az ismeretségi körében, baráti, családi körében 

lévő személyek átveszik ennek, ha úgy tetszik „vállalkozásnak” a működtetését. A kínálat némi 

zavart szenved ugyan, de előbb-utóbb kielégítésre kerül a kereslet. Nem egyszerű véleménye 

szerint a fogyasztás és a kínálat között valamilyen módon eredményt elérni. Mégis arra 

törekszenek, hogy a kínálókkal szemben lépjenek fel. Ez ügyben az elmúlt évben is többször és 

az idén is többször sikeresek voltak. Az egy más kérdés, nem a rendőrség felelősségét vitatva, 

vagy ezt valamelyes privilegizálva, de ki kell jelenteniük, hogy a közösség együttműködése, 

tenni akarása, s az egyén akarása nélkül nem lehet önmagában büntetőjogi eszközökkel a 

fogyasztót arra rábírni a fogyasztót, hogy ne fogyasszon. Megmondja nekik őszintén, hogy több 

alkalommal volt nála kábítószer, vagy kábító hatású anyagot használó személy, akit a szülője 

hozott be. 19 éves fiatal férfiről volt szó, akit a szülője hozott be azzal, hogy nem tud mit kezdeni 

a fiúval, mert kábítószert használ, s ha ő mondja neki, akkor biztos nem fog a jövőben. 

Meghallgatta az urat, az édesapját is és megkérdezte, mondja meg, miből telik neki 

kábítószerre, hiszen korábban elmondta, munkát nem végez sehol, segélyekből tartja fenn 

magát. Azt mondta az úr, hogy a szülőktől kap rá pénzt. Ott volt az édesapja is vele, 

megkérdezte, hogy miért ad a fiuknak. Istenigazából ott kezdődik valahol, hogy a családban 

kellene a tekintetben valamilyen konszenzusra jutni, hogy a kábítószerre való pénzt ne adják 

oda annak, aki annak egyébként nem volna birtokában. Valahol azt gondolja, hogy a családnak 

és a közösségnek óriási felelőssége van abban, hogy az ilyen személyeket valamilyen módon 

távol tartsa a fogyasztástól. Az is igaz, s ennek a fiatalembernek az édesapja elmondta neki, 

hogy hiába szerzett munkát a fiúnak, nem ment el munkát végezni. Mondja mégegyszer, nem 

akarja a rendőrség felelősségét kisebbíteni ebben a kérdésben, de azt gondolják, azzal, hogy 

önmagában egy ilyen magatartású fogyasztót elterelésre elvisznek egyszer, kétszer, háromszor, 

az alapmagatartása, az attitűdje nem fog megváltozni. Fontosnak érzik azt, hogy célt kapjon az 

élete, amiért érdemes lemondani a kábító hatású szerek fogyasztásáról. Azt is hiszi és vallja, az 

igenis kötelességük nekik rendészeti szerveknek, hogy a hozzájutást biztosító személyeket igenis 

üldözzék és igenis vonják ki a „forgalomból”  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

A közlekedésbiztonság területén a sebességmérés milyen frekvenciával, milyen gyakorisággal, 

útvonalakon, milyen helyszíneken történik, illetve milyen eredményességgel lehet a 

közlekedésbiztonságot erősíteni Kiskunhalason és környékén?  
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dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

A sebességellenőrzés tervszerűen zajlik a magyar rendőrségen. Azt tudni kell, hogy az egyes 

sebességmérésre használt helyszíneket nem a sebességmérést végző rendőr jelöli ki 

önkényesen, hanem azt a helyi parancsnok jóváhagyását követően a megyei 

rendőrfőkapitányság validálja. A rendőr kizárólag olyan helyszíneken mérhet sebességet, vagy 

a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, amelyek jóváhagyottak a megyei rendőrfőkapitányság 

által. Ezeken a helyszíneken mérnek sebességet általában. Ma már természetes, de azt 

gondolja, nem baj, ha elmondja, soha nem célja a magyar rendőrségnek, hogy „hasznot” 

termeljen a sebességellenőrzéssel, mindig a közlekedésbiztonság javítására törekszenek. 

Alapvetően ott mérnek sebességet, ahol azt érzik, hogy ezzel hozzá tudnak járulni valamelyest a 

közlekedésbiztonsághoz.  

Egy új elem a magyar rendőrség gyakorlatában, hogy a külföldi sebességtúllépőkkel szemben is 

fellépnek. Hadd hozzon erre egy aktuális példát, a múlt hétvégén Tompa térségében mértek 

sebességet. Ott ötven gyorshajtóval szemben intézkedtek. Ebből 29 fő külföldi volt.   

A sebességmérés alapvetően szakmailag indokolt helyszíneken és nem profitorientáltan végzik. 

Ezek a helyszínek egyébként nyilvánosak, hozzáférhetőek. Törekszenek arra, hogy ne csak a 

hazai gépjárművezetőket, hanem a külföldieket egyaránt elmarasztalják. Ennyi volt a válasza, 

de ha pontosításra szorul, szívesen pontosít még.  

Egy új elem jelenik meg e tevékenységben az idei évtől, egészen pontosan holnaptól. Mobil 

sebességmérésre is sor fog kerülni Kiskunhalas térségében a holnapi naptól. Civil gépkocsikkal 

mérnek sebességet mozgás közben.   

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Lehet, hogy elkerülte a figyelmét, akkor elnézést kér. Elvileg működik Kiskunhalason 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Nem látott erre utalást. Hogyan van együttműködés? Akkor 

van? Nem látta az anyagban.  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

A fórumot nem a rendőrség üzemelteti, tulajdonképpen részt vesz annak a munkájában egyik 

munkatársa, Farkasné Wodring Zsuzsanna rendőrőrnagy, aki ennek a fórumnak oszlopos 

tagja. Közreműködik a fórum szervezésében. Talán kijelentheti, hogy az elmúlt másfél-két 

évben kifejezett céljuk volt annak elérése, hogy tematikus előadók útján megismertessék a város 

szakmai közvéleményét az aktuális magyar kábítószerhelyzettel. E tekintetben véleménye 

szerint a ma Magyarországon elérhető összes releváns előadót elhívták és alkalma volt 

meghallgatni a városban erre kíváncsi szakembereknek. Azt gondolja, hogy ez egy óriási dolog, 

hogy a város felismerte és működteti ezt a fórumot, mert egy remek lehetőség arra, hogy a 

témában valóban tenni akaró és információfókuszban lévő személyek eszmét cseréljenek és 

megvitassák a beavatkozás lehetőségeit.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Lehet, hogy félreérthető hangsúllyal tette fel a kérdést. Ez semmiképpen nem számonkérő 

hangú kérés volt, sőt valószínűleg a televíziónézők körében nem lesz népszerű, de ő inkább a 

több sebességmérés híve lenne. Azt tapasztalja, hogy még mindig nincs elég visszatartó ereje a 

sebességmérésnek. Az utóbbi időben az országos médiában borzolta a kedélyeket ez a mobil 
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sebességmérés. Megmondja őszintén, ennek sincs ellene, sőt ha ez valóban a 

közlekedésbiztonságot szolgálja, akkor szerinte ez a dolog is rendben van. Azt gondolja, akkor 

nincs rendben, ha tényleg az a kép alakul ki a lakosság szemében, hogy pénzbehajtásról szól, ha 

azt látják az autósok, hogy mindjárt a tábla tövében mérnek, vagy egy féléve kint felejtett 30 

km/h-ás táblánál mérnek. Az valóban nem szimpatikus. Hozzá kell tennie, hogy hála istennek 

Kiskunhalas környékén ilyet nem tapasztalt. Ahol ő találkozik sebességméréssel, ott mindig azt 

látja, hogy tényleg olyan helyszínen történik, ahol valóban indokolt, tehát nem a 

pénzbehajtásról szól.  

Van egy pár olyan helyszín, például Jánoshalma-Kiskunhalas között, ahol ő elég sokat 

közlekedik és az elmúlt 5-6 évben egyetlen alkalommal sem találkozott sebességméréssel. Ettől 

persze lehet, hogy volt, csak ő nem futott bele, vagy nem vett észre. Csekket sem kapott, tehát 

valószínűleg nem. Meg nem ment gyorsan, ez pedig a másik.  Azt gondolja, ott azért elég 

sokszor tapasztalja, hogy pont ebből kiindulva, hogy nem nagyon van jelen sebességmérés, 

eszementen száguldoznak az autók. Az ő javaslata, kérése hogy érdemes lenne bővíteni a 

helyszíneket. Érti, hogy ez központilag, illetve megyei szinten van jóváhagyva, de tényleg jó 

lenne, ha meglepetésszerűen lenne. Sok kiskunhalasi tudja, ha jön be az 53-ason Soltvadkert 

felől, akkor ott lassítanak, mert a Sóstó környékén elég gyakran megfordul az autó, a 

rendszámát is tudják. Ha nincs kint, akkor adják is a gázt és lehet 90 km/h-val jönni befelé, ami 

nem helyes.  

Egy picit lehetne bele több meglepetésfaktort tenni. Ez a mobil sebességmérő véleménye szerint 

jó dolog. Érdemes lenne ennek egy propagandát is adni, hogy az emberek lássák, ennek is a 

közlekedésbiztonság erősítése a célja. Érezzék azt, hogy nem azért lesz itt mobilsebességmérés, 

mert ezzel pénzt akarnak behajtani, hanem igenis tessék betartani a sebességkorlátozást, ne 

veszélyeztessék egymás testi épségét. Ez abszolút pártolandó. Ennyi lett volna a hozzászólása 

lényege.  

Egyebekben, amit még el szeretne mondani, tavaly is elmondott, hogy nemcsak a 

sebességmérés tekintetében, hanem összességében is sokszor hallja ismerőseitől más 

városokban, hogy rossz kép alakult ki a rendőrségről. Számára azt külön öröm, hogy ez 

Kiskunhalason ez nem elmondható. Nemcsak most, hanem már az előző években is ezt tudta 

elmondani. Tényleg érezhető, hogy a rendőrkapitánysága a halasiakért dolgozik és segítenek, 

értük vannak, az ő közbiztonságukért. Szerinte a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság megítélése 

nemcsak ennél az asztalnál, hanem a lakosság körében is pozitív.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Először is gyorsan beülne Képviselő úr mellé a népszerűségvesztő vonatra és ő is azt tudja a 

maga részéről elmondani, hogy minden egyes ilyen sebességmérő akciónak híve és támogatja, 

mert alapvetően azt gondolja, hogy ezáltal lehet leginkább visszaszorítani ezeket a baleseteket, 

amelyek alapvetően a gyorshajtásból erednek. Ha figyelik a híradásokat, sajnos ahogy nő a 

gépjárművek száma, újulnak meg az ország útjai, egyre több ilyen baleset van. Alapvetően 

mindenki a saját kárán, pénztárcáján tanul. Belőle sem feltétlenül ellenérzéseket vált ki ez az 

akció. Az kéri, ha lehet, minél több ilyenre kerüljön sor akár Kiskunhalason, akár a 

térségükben. Tudja, hogy képviselőtársának ehhez mindig szokott lenni egy-két javaslata, hogy 

melyek a városnak esetleg azok a gócpontjai, vagy a város környékének.  

A másik dolog, amit ő is kiemelne, az önkormányzat és a rendőrkapitányság között lévő, 

szerinte nagyon megfelelő együttműködés, amelynek az előző ciklusban nem nagyon lehetett 

látni ilyen szintű jeleit. Nyilván az sem titok, hogy a ciklus elején a migrációs helyzet össze is 

kovácsolta őket, hiszen ott volt több olyan rendkívüli helyzet, amit közösen kellett megoldani. 

Az gondolja, hogy a számokból is egyértelműen látszódik, hogy ennek van eredménye. Ő a 

maga részéről szintén szeretné megköszönni a segítséget a kamerarendszer telepítése kapcsán. 
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Fontos azt elmondani, hogy Kiskunhalason most már Kecskeméthez hasonló nagyságrendben 

állnak rendelkezésre különböző térfigyelő kamerák. Ha még nem is sikerült a lakossági 

igényeket 100 %-ban kielégíteni, de azért 68 helyszínen 178 kamerájuk van. Itt mindig el szokta 

mondani, hogy ez négy évvel ezelőtt még egy nagy nulla volt, illetve dupla nulla. Elég komoly 

eredmény volt ez, s itt rengeteg segítséget kaptak a rendőrségtől főleg szakmai tekintetben. 

Ettől a fejlesztéstől várja egyébként a legtöbbet a város közbiztonságának tekintetében. Bízik 

benne, hogy az utak kapcsán említett lakossági együttműködés keretében még tudnak majd 

újabb kamerákat is telepíteni, hiszen a rendszer ezt lehetővé teszi.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Először is köszönik szépen a 2017-es évi munkájukat, adja át jókívánságukat az egész 

állománynak. 

Azt gondolja, hogy a beszámoló jól tükrözi azt, jó úton haladnak, hiszen a bűncselekmények 

nagy részének a száma csökken. Mégis térjenek ki egy olyan konkrét területre, amelyről sokszor 

és sokat beszélgettek Kapitány úrral, most már nemcsak halasi szinten. A droghelyzet, amit 

Patocskai Tamás képviselő úr is felvetett. Azt gondolja, hogy minél többen fel kell, hogy vessék, 

hiszen egyre nagyobb a probléma. Elöljáróban annyit leszögezne, hogy maga a drogprobléma 

nemcsak romaügy. Ha csak romaügy lenne, akkor nem lenne ekkora baj, s nem lenne lassan 

annyi drogbáró az országban, hogy összeszámolni sem lehet őket.  Konkrétan, hogy miért is 

kért szót. Kapitány úrral már sokszor beszéltek arról, hogy hiába tudják konkrétan sok esetben 

egy illetőről, hogy szert árul, sok esetben azért nem tudják elkapni, vagy ha elkapják, sajnos el 

kell engedni, mert azon a bizonyos tiltólistán ezek a szerek nem szerepelnek. Sokszor ez is 

látszódik, hogy sajnos ezek az emberek egy lépéssel sok esetben a rendőrség előtt járnak. Pont 

három hete, egy hónapja volt a megyei rendőrfőkapitányságon egy megbeszélés, ahol 

Kiskunhalast ő képviselte. Nem a drog volt a központi téma, vagy nem az lett volna, de az lett. A 

három órás megbeszélésből 2,5 óra pont erre irányult. Dr. Bátori Gábor rendőr alezredes volt, 

aki vezényelte ott a megbeszélést. Kérdezte tőle, hogy ők politikusok mit tehetnek annak 

érdekében, hogy ez megváltozzon. Mindenhonnan az jött vissza, alezredes úrtól is, hogy a 

jelenlegi jogszabályok túl gyengék és nem teszik lehetővé, hogy ezeket az embereket le lehessen 

csukni. Itt arra gondolt, s arra gondoltak ők is, hogy megpróbálnak úgy általánosíttatni a 

jogszabályokat, hogy térne ki konkrét összetevőkre, hanem általánosítani lehetne. Ezért ő ott 

Alezredes úrnak megígérte, hogy össze fognak hozni egy olyan találkozót, ahol a szakemberek a 

rendőrség részéről és a politikából azok az emberek, akik ezt egyébként végig tudják vinni a 

Parlamenten, ahol akár rendelet-, jogszabály-, kormányrendelet módosítással. Ezzel sokkal 

hatékonyabbá tudják tenni a munkáját. Ez a találkozó már szervezés alatt áll és nagyon reméli, 

hogy ez június hónapban összejön és akár már az őszi parlamenti ciklus kezdetén egy olyan 

javaslatcsomagot tudnak összeállítani, amit utána elfogadnak és hatékonyabban fognak tudni 

működni. Ebben tudnak most itt partnerek lenni, ezt vállalták fel. Reméli, hogy egyre kevesebb 

drogfogyasztó és terjesztő lesz ennek a munkának a végén. Köszönik a munkájukat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További jelentkező nincs, eljutottak a vita végére. Egy összefoglalásra van-e igény?  

 

dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 

 

A sebességmérés kapcsán talán annyi csak, hogy Jánoshalmán tegnap is mértek sebességet. 

Egyébként benne van, Kunfehértó térségében szoktak ott viszonylag gyakran sebességet mérni.  

A kábítószerkérdésről azt gondolja tényleg, hogy egy komoly és keménydió, amelyet 
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egyoldalúan nehéz megközelíteni és nem is fog tudni hozni átfogó megoldást. Nyilván az egy 

fontos dolog, hogy a szabályozás képes legyen tartani a lépést a szerek magyarországi 

megjelenésével együtt. Gyakran találkoznak azzal, hogy olyan szer jelenik meg 

Magyarországon, gyakran Európában elsőként, ami még nincs szabályozva. Ezzel borzasztó 

nehezen tudnak bármit is tenni.  

A másik része ennek a kérdésnek, azt gondolja, hogy ameddig az igény felmerül, addig 

terjesztői magatartásokra is lesz jelentkező. Nagyon fontos volna egy olyan átfogó koncepció 

kidolgozása irányába lépéseket tenni, amely valamilyen módon a kábítószerhasználó személyek 

és alapvetően ebben egyetért Alpolgármester úrral, ez nem etnikai kérdés, sokkal inkább 

élethelyzeti kérdés, ezeket a kilátástalan életet élő, vagy ilyen helyzetbe csúszott embereknek 

valamilyen átfogó megoldást nyújtani. Alapvetően azt hiszi, ez lesz a megoldás, amikor az 

egyén képes lesz arra, hogy visszautasítsa, vagy egyszerűen csak ne vegye igénybe ezt a fajta 

szolgáltatást. Azt gondolja, hogy akkor ez meg fog szűnni. Kicsit más, talán mégiscsak hasonló 

a prostitúció kérdése is. Kiskunhalas térségében megszűnt. Rendőri összefogással, lakossági 

összefogással sikerült ezt megszüntetni. Azt gondolja, hogy csak rendőri ellenőrzéssel a 

kábítószerkérdést sem fogják tudni megoldani. Az sem elég, ha csak önmagában társadalmi 

programokat szerveznek. Addig a terjesztők nyilván, ameddig nincs velük szemben rendőri 

fellépés, terjeszteni fogják a kábítószereket. Egyetért Alpolgármester úrral, hogy egy valóban 

összetett és soktényezős, egységes fellépésre van szükség.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Zárszóként ő is annyit tenne hozzá a beszámolóhoz, hogy köszönik szépen. Ő tulajdonképpen 

már harmadjára találkozott ezzel az anyaggal, mert a megyei beszámolón, illetve itt helyben is, 

amikor volt a beszámoló, végighallgatta. Tényleg azt tudja mondani, hogy megyén belül is 

kiemelkedik a kiskunhalasi kapitányság munkája.  

Szeretné megköszönni Kapitány úrnak és csapatának az áldozatos munkáját. Reméli, hogy a 

következő évek tervei és számai még tovább tudják vinni őket azon az úton, hogy a városnak és 

a térségnek a közbiztonságát tovább javítsák. Reméli, hogy közösen az elmúlt időszakban jól 

tudtak dolgozni.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1478   Száma: 18.05.31/7/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 14:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1478   Száma: 2018.05.31/7/0/A/KT 

 

139/2018. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes mb.kapitányságvezető 

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2017-ben végzett tevékenységéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szokásos módon minden évben eléjük kerül az Önkormányzati Rendészet beszámolója.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az Önkormányzati Rendészet beszámolójának 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1479   Száma: 18.05.31/8/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 14:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1479   Száma: 2018.05.31/8/0/A/KT 

 

140/2018. Kth. 

Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2017-ben végzett tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 2017. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 

14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

  

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt mindenképpen felhívná a képviselők figyelmét, hogy új változat került kiadásra. Új 

változatban volt a bizottságok előtt is, csak az eredeti verzió volt az, ami még nem tartalmazta 

azt a módosítást, amely a részletfizetési kedvezményeknél az egy főre jutó jövedelem mértékét 

határozta meg. Ezt mostantól nem fix összegben határozzák meg a rendeletben, hanem a 

garantált bérminimum mindenkor hatályos összegéhez kötik, hiszen ez az utóbbi időszakban 

rendkívül dinamikusan változott. Ezzel együtt most is volt olyan, aki kérte, hogy részletfizetési 

kedvezményben részesülhessen. Már amiatt, mert a minimálbér mértéke is ennyire elment, a 
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rendelet szerint nem tudtak volna neki biztosítani ilyen kedvezményt. Ezzel a módosítással azt 

gondolja, hogy elejét veszik ezeknek a problémáknak, s ahogy változik a minimumbér mértéke, 

azzal együtt lehetőség lesz arra is, hogy éljenek a kedvezménnyel és tudjanak kamatmentes 

megállapodásokat kötni a lakókkal.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Annyit emelne ki a mostani rendeletmódosításból, hogy az egyik nagy eredménye véleménye 

szerint az, hogy a külterületen élők helyzetét igyekeznek azzal a módosítással segíteni, hogy a 

külterületi kiszolgáló utak felújítása tekintetében is igyekeztek egy olyan módot kialakítani, ami 

külterületi utak esetében viszonylag egyszerűbbé a hozzájárulás lehetőségét, illetve a számítási 

módját. Részletekbe nem menne bele, arra biztatna csak minden külterületen élő kiskunhalasi 

lakost, hogy bizalommal és bátran keresse a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi 

Osztály munkatársait. Amennyiben olyan kezdeményezésük van, hogy egy-egy külterületi 

útszakasz felújítását szeretnék az önkormányzattal közösen megvalósítani, akkor jöjjenek, 

keressék, kérdezzenek és igyekszenek a külterületen élőket is ezzel segíteni, hogy az ottani 

útszakaszok is jobb állapotba kerüljenek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Még egy fontos része van ennek a rendeletmódosításnak, amely arról szól, hogy egy bizonyos 

időtávon keresztül várják csak a hozzájárulásokat az útépítésekhez, hiszen ezzel be tudnak 

ragadni. Úgy érzik, hogy ennek is korlátot kell szabni. A rendelet módosítása után ez is úgy fog 

működni, hogy két hónapon belül várja az önkormányzat a hozzájárulásokat. Amennyiben ez 

nem érkezik meg, akkor azt úgy tekintik, hogy az adott út útépítése sikertelen lesz és csak egy 

újabb nekifutással tudnak csak majd nekimenni. Hiszen így akkor fel tudják majd szabadítani a 

forrásokat olyan feladatokra, amelyek viszont akkor meg tudnak valósulni.  

Azt gondolja, hogy ezzel összefoglalták a teljes spektrumát a mostani módosításnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ennek a rendeletnek kapcsán egy kérdéskört szeretne külön kiemelni, ez pedig az, hogy a 

Vörösmarty utca átadásával a Csendes köz és más kisebb útépítések mellett megtekinthető a 

lakosságnak egy alacsonyabb műszaki tartalommal készült, mégis egy szilárd útburkolatot 

nyújtó útépítési módszer, ami nagyságrendekkel olcsóbb, mint az aszfaltozás. Ezt azért tartja 

fontosnak kiemelni, mert ezen lakossági útépítéseknél mindig talán a legfontosabb kérdés a 

hozzájárulás mértéke. Azt gondolja, azon utcák esetében, ahol a forgalom alapvetően az ott 

élőkre korlátozódik és nagyobb teherforgalom teljes mértékben kizárható, ott bőven elégséges 

ezen műszaki tartalom igénybevétele. Figyelembe véve azt, hogy az itt elkészült útalappal a 

későbbiekben aszfaltozásra is lehetőség nyílhat. Ezt azért tartaná fontosnak kiemelni, hiszen ők 

gyakran elmondják az érdeklődőknek, hogy érdemes ezt is megnézni. Talán amiatt, hogy a 

Csendes köz a város egyik perifériáján található, ez nem feltétlenül volt eddig annyira szem 

előtt. Itt a Vörösmarty utcában jobban megtekinthető. Erre szeretné felhívni a figyelmet, hogy 

feltétlen csak a bonyolultabb tervezési munkálatokat érintő és sokkal költségesebb aszfaltozás, 

hanem útépítés is elképzelhető. Erről is nyilván a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi 

Osztály tud majd bővebb tájékoztatást adni.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1480   Száma: 18.05.31/9/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 14:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1480   Száma: 2018.05.31/9/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 15/2018. (V.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 4. § (5) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Az útfejlesztésben érdekelt ingatlanok számát a (3) és (4) bekezdésekben meghatározott 

módon, az útépítéssel érintett teljes területre kell megállapítani, függetlenül attól, hogy az 

érintett ingatlan tulajdonosa rész vesz e a társulás megalakításában. E rendelkezés nem 

alkalmazható a 8/A. §-ba foglalt külterületi utakra.” 

 

2. § 

(1) A Rendelet 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„Amennyiben az értesítésben megjelölt határidőn belül nem történik meg az érdekeltségi 

hozzájárulás legalább 50 %-ának a megfizetése, úgy az útépítési közösséget a határidő 

eredménytelen elteltét követő napon megszűntnek kell tekinteni, amely esetben az útépítési 

közösség létrejöttének befogadásáról szóló Képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 

Az így megszűnt útépítési közösség egyes tagjai által korábban, ám határidőben 

megfizetett összeget az Önkormányzat 30 napon belül visszautalja az azt megfizető 

részére.” 

(2) A Rendelet 8.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, azonban a polgármester 

a) részletfizetést engedélyezhet az úttársulásban részt venni nem kívánó tulajdonosok 

kérelme alapján, amennyiben: 

aa) a kérelmező háztartásában két kiskorú vagy tartásra köteles gyermeket nevel és az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum mindenkor 

hatályos – kedvezmények nélküli - nettó összegének 80%-át vagy  

ab) a kérelmező háztartásában három vagy több kiskorú vagy tartásra köteles gyermeket 

nevel és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 

mindenkor hatályos – kedvezmények nélküli - nettó összegének 65%-át  

            úgy legfeljebb 24 havi kamatmentes részletben, 

b) részletfizetési megállapodást köthet az úttársulási közösségben részt venni kívánó 

tulajdonosok kérelme alapján, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum mindenkor hatályos – 

kedvezmények nélküli - nettó összegét, úgy legfeljebb 60 havi kamatmentes részletben. 
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c) legfeljebb 12 hónapra halasztást engedélyezhet  

írásbeli kérelemre, melyet az a) és a c) pont szerinti esetben a határozat kézhezvételét követő 15 

napon belül, míg a b) pont szerinti esetben az úttársulási megállapodás aláírását megelőzően  

lehet benyújtani.” 

(3) A Rendelet a következő 7/A. címmel és 8/A. §-al egészül ki: 

 

„7/A. Az útfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése külterületi utak esetében. 

 

8/A.§ Amennyiben a külterületi úton megépítendő útszakasz legalább 50 %-át bármelyik 

érintett ingatlan tulajdonosa megfizeti, úgy az Önkormányzat a Képviselő-testület 

jóváhagyásával, és a beruházás költségeinek a költségvetésben történő biztosításával 

megvalósíthatja a beruházást az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését követő 1 éven 

belül.” 

3.§ 

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

hatályát veszti.” 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Településképi arculati kézikönyv elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Azért kérte, hogy pár gondolatot fűzhessen az előterjesztéshez, mert a testületi ülés élő 

közvetítését az állampolgárok egy része, elméletileg nagy része is követi, s elsősorban az ő 

figyelmüket szeretné arra felhívni, hogy az előterjesztés tárgyát képező településképi arculati 

kézikönyv nevű dokumentum alapvető célja az, hogy az új alapokra helyezze a város épített 

környezetének alakítását. Ez egy dokumentum, ami száraz és az egyszerű állampolgár számára 

érthetetlen joganyagon kívül és azon túl egy olyan olvasmányos tájékoztatást ad a város 

építészeti lehetőségeiről, ami első megközelítésben nagy segítséget nyújt az állampolgároknak 

ahhoz, hogy egyrészt ha építkezni szeretnének, hol, milyen formában, milyen lehetőségek 

szerint tehetik meg. Elsősorban a fő célja ennek a dokumentumnak nem az, hogy tiltson valamit, 

illetve szabályozzon, vagy kordába szorítsa az állampolgárok beruházási szándékát, hanem 

segítse őket abban, hogyha már sok pénzt fordítanak egy építkezésre, ezt úgy tegyék meg, hogy 

a városképbe illeszkedjen és ezáltal ők is büszkék lehessenek arra a beruházásra, amit a város 

érdekében létrehoztak.  

Annyit kell még erről elmondania, hogy az arculati kézikönyv elfogadásának menetét képezi az 

is, hogy az építész kamara által kijelölt külső, városon kívül élő kolléga is véleményezési az 

elkészült anyagot, mielőtt a testület elé kerül. Ezt esetükben a Bács-Kiskun Megyei Építész 

Kamara Elnöke tette meg. Egy meglehetősen jó véleményt adott az arculati kézikönyvükről. 

Kiemelkedően olvasmányosnak és értékesnek ítélte meg. Ezzel együtt ajánlja a 

képviselő-testület figyelmébe és kéri annak elfogadását. Valamint azt szeretné még elmondani, 

hogy a város honlapján ez elérhető lesz majd. Tehát bármelyik állampolgár érdeklődik ez iránt, 

akkor ott könnyen meg fogja találni.  



38 
 

 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1481   Száma: 18.05.31/10/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 
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1481   Száma: 2018.05.31/10/0/A/KT 

 

141/2018. Kth. 

Településképi arculati kézikönyv elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas településképi arculati 

kézikönyv elfogadásával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A. § alapján az alábbi döntéseket hozza:  

 

1. Az Kormányrendelet 43/A. § (8) bekezdése szerint az egyeztetés során beérkezett 

dokumentumokat, terviratokat megismerve a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 1. 

melléklete szerinti Kiskunhalas településképi arculati kézikönyvét elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy jelen döntés meghozatalával a 

Kormányrendelet 43/B.§ (1) és (3) bekezdésben foglaltaknak tegyen eleget. 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Elektronikus közbeszerzésre kötelezettek. Az erre való áttérés miatt szükséges a közbeszerzési 

szabályzatuk módosítása. Ezt tartalmazza a mostani előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szabályzat módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1482   Száma: 18.05.31/11/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 14:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1482   Száma: 2018.05.31/11/0/A/KT 
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142/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2016. számú határozatával 

jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő:  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018.évi közbeszerzési tervének 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Három olyan téma, amelyről korábban már döntött a képviselő-testület, bekerül a 

közbeszerzési tervbe. Emiatt szükséges ezt módosítani.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a terv módosításának elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1483   Száma: 18.05.31/12/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 14:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1483   Száma: 2018.05.31/12/0/A/KT 

 

 

143/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

módosított közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2018.május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit elmondana az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az utóbbi időben rendkívül hektikussá 

vált a csapadékvíz érkezese és ezzel kapcsolatban kialakult állapotok indokolttá teszik azt, hogy 

foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, hogy a csapadékvizet hogyan és mint tudják nem mondja azt, 

hogy elvezetni, sokkal inkább kezelni és helyben tartani, hiszen ez lenne a legkívánatosabb. 

Ennek az egyik alapköve lesz azt gondolja, az a TOP-os pályázat keretében megvalósuló 

fejlesztés, ami a felsővárosi csapadékvíz-hálózat rekonstrukcióját jelenti, illetve az onnan 

érkező csapadékvizek Sóstóba való bevezetését jelenti. Ezzel együtt elkészítettek számtalan 

tervet, amelyek a belvíz védekezésre, vízkárelhárításra vonatkoznak. Számtalan lépést tettek 

meg eddigiekben is, de most az előttük lévő előterjesztés megfogalmaz további lépéseket, 

amelyekkel azt gondolja, hogy tovább javíthatják a helyzetet, s a városban lévő csapadékvíz 

elvezető rendszerek állapotát.  

Azt gondolja, hogy ez a mostani lépés a kezdőlépés, innen el tudnak mozdulni. Kell még 

tartaniuk lakossági fórumot, kell egyeztetniük arról, ki, hogy gondolkozik ebben a kérdésben. 

Mindenképpen célszerű ezt a témát felvetniük és napirenden tartani, hiszen látható az, hogy 

bizony problémákat jelent az, amikor egy nap alatt 100 mm eső érkezik a városba és ezt a 

jelenlegi rendszereik képtelenek kezelni. Nem biztos egyébként, hogy létre tudnak hozni olyat, 

ami mindenre jó, de ha már foglalkoznak a kérdéssel, akkor azt gondolja, hogy előremozdul a 

városuk.  

Azt kéri, hogy vitassák meg ezt az előterjesztést. Olvasta azt, hogy bizonyos hullámokat vetetett 

ez már az internet oldalain. Nem hiszi, hogy azok, akik ott véleményt fogalmaztak meg, 

elolvasták ezt az előterjesztést. Bízik benne, azzal, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, minél 

többen el is fogják olvasni és megértik, s a végén tudnak konszenzusra jutni a tekintetben, 

hogyan kezeljék ezt a problémát hosszú távon.  

 

-----Kérdések----- 
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Hunyadi Péter képviselő: 

 

Alapesetben magánterületről folyik közterületre a csapadékvíz. A fordítottja is előfordul. A 

Kisfaludy utcából hívták. Ott bizony közterületről folyik magánterületre. Egyszerűen a lejtési 

viszonyok olyanok ott a Széchenyi lakótelepről, az utcáról, mindenhonnan. Az árok pillanatok 

alatt megtelik és magánterületen kötött ki a víz. Nyilvánvalóan az esetek többségében ez 

fordítva van. Erre az esetre lehet-e valamint mondani? Mit mondhat a lakónak? Valamilyen 

hosszú távú megoldást tudnának-e találni ilyen esetekre? Gondolja, nemcsak a Kisfaludy utcát 

érinti ez, hanem a városban máshol is előfordul ez a helyzet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Biztos, hogy van több ilyen helyszín. Nem elfogadható az, hogy közterületről magántelekre 

folyjon be a csapadék, mindenképpen kell ezzel kezdeni kell valamit. El kell, hogy mondja, 

maga a csapadékvíz-hálózatuk karbantartása az elmúlt 20-30 évben nem igazán valósult meg. 

Érzékelnek olyan problémákat, amikor hozzányúlnak, hogy teljesen feltöltődött 

csapadékvíz-hálózatok vannak a városban. Nem mondja, hogy mindenütt, de akadnak ilyen 

helyek is. Ezekkel foglalkozni kell, folyamatosan menni kell utána, hogy kitakarítsák, rendben 

tartsák ezeket. A Városgazda Zrt. az elmúlt években számtalan helyszínen megoldotta már 

ezeket a kérdéseket. Elképzelhető, hogy az említett Kisfaludy helyszín is kezelhető lesz vagy 

ilyen módon, vagy más műtárgy elhelyezésével. Nyilvánvalóan ez az intézkedési terv is arra 

vonatkozik, hogy nemcsak itt a magánterületeket akarnák tiltani, vagy szankcionálni, hanem 

természetesen az a lenne a lényege, hogy ahova hullik a csapadék, annak a tulajdonosa 

próbálja meg kezelni és valamilyen módon rendezni a csapadékvíz sorsát.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Benne sok kérdés fogalmazódott meg az előterjesztés kapcsán. Az első kérdése az, hogy a 

csapadékvíz-elvezető csatornák állapota, mennyisége a városban, melyik területen van, hol 

nincs kiépítve. Van-e még egyáltalán csapadékvíz szikkasztó árkok mennyisége a városban? 

Van-e még egyáltalán? Nagy általánosságban a tapasztalat az, hogy nagyon sok helyen 

betemették ezeket az árkokat. Péter ahogy mondta Kisfaludy utcát, de biztosan tudja, hogy a 

kertvárosi lakótelepen régen nagy árkok voltak az épületek között. Azok most már megszűntek, s 

nincsenek ilyen szikkasztóárkok. Ezekkel az árkokkal mi van Kiskunhalason? 

Érti azt, hogy szeretnének valamennyi közmű díjat fizettetni azokkal a lakókkal, 

háztulajdonosokkal, akik nem oldják meg valamilyen úton-módon a rájuk szabott feladatot és 

nem tartják bent a vizet az udvarukban. Ezt érti. Azt már annyira nem érti, hogy milyen módon 

fogják ezt kitalálni, hogy ki fizessen, ki ne fizessen. Azt látja, hogy akinek olyan a házának, 

lakásának az elhelyezkedése, ahol nem lehet megoldani, az nem fizet, de akinek meg lehet 

oldani, de nem tudja megoldani, az fizet. Hogyha az utcáról folyik be, akkor az önkormányzat 

fizet a tulajdonosnak. Hogyha az egyik tulajdonos házából folyik a másik tulajdonos házába, 

például a Felsővárosi Általános Iskola mögötti utcában, akkor ott majd sorban fizetnek a lakók 

egymásnak, mert átengedték a vizet. Ezek a kérdések szerinte nem lettek átgondolva, amikor 

kitalálta a városháza ezt a közműdíjat. Ez szerinte totál káoszt fog okozni mind a lakók fejében. 

Gondolja, ezért is vannak ezek a nagy viharok az emberek fejében a csapadékvízzel 

kapcsolatban. 

Társasházak, vagy intézmények. A városközpontban nagyon sok olyan hely van, ahol nagy 

gondot okoz a csapadékvíz. Persze azt érti, ha 100 mm lehullik tíz perc alatt, azzal nem lehet mit 

kezdeni. A városközpontban van nagy gond. A társasházak mit fognak majd mondani. Ők nem 

tudják máshova vezetni, szikkasztani. Ha esetleg nincs csatorna, be tudják-e kötni? Az 
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intézményeikkel mi van? Az egyik zsebükből a másikba teszik a pénzt? Benne ilyen kérdések 

felmerültek, erre jó lenne választ kapni, még mielőtt ebben a dologban döntenek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy értékeli, hogy egy kicsit előre szaladtak. Ez nem arról szól, hogy rendeletet alkotnak, s 

bárkinek fizetési kötelmet írnak elő. Itt egy elvet próbálnak meg kitalálni, amely mentén lehet, 

hogy lesz egy olyan végeredmény, hogy ugyanúgy, ahogy a szennyvízhálózat működik, aki arra 

ráköt és használja, az azért fizet. A csapadékvíz csatorna is a végén ugyanilyen elven működhet. 

Aki használja és ráköt, az a használatáért fizet. Ha nem tudja megoldani telken belül, hogy 

elszikkassza, kínáljanak olyan szolgáltatást, amely megoldja ezt a kérdéskört. Ő akár most is 

mondhatná azt, hogy otthon megoldja az ő szennyvízproblémáját és házi szennyvíztisztítóval 

tisztítja a vizet, s csak olyan bocsát ki, ami rendben van. Ez nyilván nem rentábilis, azért 

építenek nagy rendszereket, mert azokat lehet fenntartani. Célszerű csatlakozni a 

szennyvíztisztítóhoz, nem pedig egyedileg szennyvíztisztítást megoldani.  

A csapadékvíz nem egyértelműen ilyen, hiszen ott nincsenek a csapadékvízzel problémák, sőt fel 

lehet használni locsolásra, értelmes célokra. Miért kellene elengedni a csapadékvizet? Ez 

sokkal inkább abba az irányba terelné a lakosokat, hogy gondolkozzanak olyan irányba, ne a 

fúrt kútból vegyék ki a vizet és locsoljanak, hanem próbálják meg a lehullott csapadékot ott 

tartani telken belül és aztán azt használják fel elsődlegesen, s amikor elfogy, akkor kezdjenek el 

locsolni. Ha nem tudja megoldani, mert nincs a telkén olyan lehetőség, hogy ezt megoldja, 

akkor van szolgáltatás, amit igénybe lehet venni, de a szolgáltatás többnyire olyan, amiért 

fizetni kell. Az, hogy a szomszédok áteresztgetik egymásnak, ez szóba sem került, nem erről van 

szó.  Itt egy rendszer felépítéséről van szó, amely rendszer szolgáltatásként működik és a 

szolgáltatásért, aki igénybe vesz egy szolgáltatást, az azért fizet.  

Amikor a mobiltelefonját bekapcsolja és hív vele, akkor fizet és természetesnek veszi, hogy ez 

történik. Ez ugyanígy működik itt is, vagy kellene, hogy működjön, csak pillanatnyilag ez úgy 

megy, hogy kiengedik az utcára, nem veszik észre, hogy ezzel a problémát lesöprik és másnak 

kell kezelnie, s akár átfolyik a szomszéd telkére. Azt gondolja, hogy ezzel helyreteszik ezt a 

kérdést és megoldják. Az intézkedési terv arról szól, hogy ebben találjanak olyan megoldásokat, 

s olyan keretrendszereket, amelyek ezt fogják tudni kezelni a későbbiekben, nem pedig, hogy 

már ki van találva valami és forintos összegek is, kinek, mennyi kell fizetni. Egyébként szerinte, 

ha majd ez körvonalazódik, s láthatóvá válik, nem hinné, hogy ez egy olyan összeg lenne, amin 

bárki gondolkozni fog, hogy csatlakozik-e, vagy elkezd szikkasztani. Mindkét megoldás 

valószínűleg nem őrületes költségeket és terhet fog jelenteni a háztartások számára. Ha ez 

nincs és nincs bevételi része a csapadékvíz hálózatnak, akkor egyébként karban tartani és 

fejleszteni sincs energiájuk. Ráadásul ezt úgy teszik meg, hogy azokkal szemben, akik egyébként 

megoldják a csapadékvíz szikkasztást, igazságtalanok, hiszen ők is fizetnek adót és az ő 

adójukból is fejlesztik azt a csapadékvíz-hálózatot, amit nem használnak. Azt gondolja, hogy 

ezzel a szemlélettel együtt kell vizsgálni ezt a kérdést.  

Ezért is mondja, hogy ki kell találni. Most nem arról döntenek, hogy hány forintért, kinek 

kötelező, kinek nem, hogyan kell csatlakozni, hanem arról döntenek, hogy ezzel a kérdéssel 

foglalkozni akarnak és napirenden akarják tartani. Így gondolkozzanak erről az 

előterjesztésről. Természetesen, ha vannak javaslatai Képviselő úrnak, azt is szívesen várják, s 

beépítik akár a rendeletbe, nem tudja, hogy milyen kereti lesznek ennek, hívják egyelőre 

szolgáltatásnak. Nem tud most egyelőre jobb szinonímát használni, vagy alkalmazni. 

Nem tudja, hogy ezzel tudott-e minden kérdésre válaszolni, ami felmerült.  

Árkok. Volt egy jó tíz év, amikor kevésbé csapadékos időjárásuk volt, s tulajdonképpen 

észrevétlenül be lehetett temetni árkokat. Ez sajnos megtörtént számtalan helyen. Ennek a 

hiányát érzik, amikor jön lefelé az égi áldás hihetetlen mennyiségekben és nagyon rövid idő 
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alatt. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni, hogy ezeket az árkokat helyre kell-e állítani, hogyan 

tudják helyreállítani, milyen forrásból. Ennek a gondolkodásnak része lesz az, ami ezzel az 

intézkedési tervvel beindítanak. Ténylegesen vissza kell állítani ezeket az árkokat, mert ezek 

nélkül képtelenek lesznek megoldani a problémát. Egyetért azzal, hogy ezek hiányoznak és 

kezelni kell a kérdést.  

-----Hozzászólások----- 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Vizkeleti Szabolcs képviselőtársa felvetésére szeretne jelezni, hogy a kertvárosi lakótelepre 

való hivatkozás már nem működne, mert nem helyes. Ott nagyon sikeres megoldás született. A 

Kiffer, illetve a Híd utcai neuralgikus pontok gyakorlatilag megszűntek. Ez a mostani teszt, ha 

annak nevezhetik, ezt is megoldotta az ottani csapadékvíz-elvezető csatorna. Ott valóban be van 

temetve az árok, de abban cső van és működött a rendszer. Utána járt, megnézte. Nyilván ezt a 

mennyiséget nincs olyan rendszer, ami megoldja egy pillanat alatt, de rövid időn belül 

működött és a korábbi áldatlan állapot, ami napokig eltartott kisebb eső után is, gyakorlatilag 

pár óra megszűnt. Messzemenőkig támogatja ezt az előterjesztést, egyértelműen neki kell fogni 

ennek a témának, a köztudatba kell helyezni, vitázni kell róla, megoldásokat kell keresni. Ez egy 

kezdőlépés, messzemenőkig támogatja. Ahol keletkezik a víz, akár csapadékvíz, a tulajdonos 

kezdjen vele valamit. Például becsülje meg és utána nem kell a locsolással foglalkozni, drága 

pénzért tisztított vizet locsolni, miközben ott volt korábban feles mennyiségben az esővíz. 

Valamilyen módon erre mindenki törekedjen, vagy gondolkozzanak ezen közösen. Az 

előterjesztés végülis erről szól, hogy találják ki ennek együtt a működőképes rendszerét. Ez 

legyen egy közmegegyezés ebben a dologban, s akkor nem a kritizálás, egymás felelőssége, 

tologatás honnan folyt, hova a víz, hanem egy közmegegyezés szülessen ebben a dologban 

ebben a városban egyszer és mindenkorra. Erre jó esélyt ad ez az előterjesztés.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Részben még reagálva Képviselő úr kérdésére, hogyan áll a mostani rendszer, három 

dokumentumot emelne ki. Az egyik meglévő zárt rendszer vízjogi fennmaradási engedélyezési 

terve, amelynek az elkészítésére az önkormányzat megbízást adott az elmúlt időszakban. Ez a 

terv elkészült, ez a mostani rendszer fennmaradásának egy fontos eleme, hiszen ez legalizálja a 

vízügyi hatóság felé a meglévő rendszerük működését. Emellett elkészült a hálózat 

fejlesztésének elvi vízjogi engedélyes terve is, amire az engedélyt megkapták. Ez teszi lehetővé 

az egyedi beavatkozásokat városi szinten. Továbbá elkészült az elmúlt időszakban a belvízi 

védekezési és vízkár elhárítási terv is, amelyet a vízügyi hatóság jóváhagyott. Ezek alapvetően 

száraz dokumentumok, de ezen három dokumentum megléte teszi azt szükségessé, hogy 

hivatalosan foglalkozhassanak ezzel a témával.  

Aztán az interneten felmerült az a kérdés, hogy ki volt az „állat”, akinek ez a kérdés ilyen 

szinten eszébe jutott. Ő itt a showt elvinné. Képviselőtársai emlékezhetnek rá, hogy néhány 

képviselő-testületi üléssel ezelőtt utak, járdák építése kapcsán vetette fel, hogy érdemes lenne 

városi szinten, koncepcionálisan kezelni. Ezt a kérdést ő mind politikai, mind egyéb értelemben 

magára tudja vállalni. Viszont azt gondolja, hogy a mai döntésüknek az alapvető tétje, hogy 

akarnak-e egyáltalán ezzel a témával egyáltalán foglalkozni, amire Polgármester úr is utalt. 

Azt hiszi, be kell látni, hogy az előző ciklusokban inkább csak a tologatása zajlott ennek a 

kérdésnek. Nyilvánvalóan ennek van számos buktatója politikai értelemben. Viszont abban az 

időszakban, amikor ennyi utat és járdát építenek városszerte, akkor szerinte fontos azt a kérdést 

tisztázni, hogy ezeket megtudják-e védeni a csapadéktól, az extrém időjárási körülményektől. 

Arra hívná még fel a képviselőtársai figyelmét, hogy az önkormányzati törvény elég szigorúan 
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szabályozza azt, hogy nekik elsősorban a közterületek védelme és fenntartása a dolguk. Ebben 

Jegyző asszony is meg tudja erősíteni. Ennek a kötelességüknek véleménye szerint jelen 

pillanatban nem tesznek eleget, hiszen a csapadéktól nem feltétlen tudják megvédeni a 

közterületeket.  

Még egy félreértés, hogy az elmúlt hetek extrém időjárása hozta ezt az intézkedési tervet. Erre 

nyilván egyértelműen nem a válasz, hiszen hónapok óta készítették a hivatalban a kollégák ezt a 

javaslatot. Még egy fontos dolgot szeretne itt eloszlatni, hogy ez feltétlenül arról szól-e csak, 

hogy újabb adónemet lehessen bevezetni. Erre egyértelműen nem a válasz, nem is céljuk az, 

hogy ez feltétlenül az adóztatásról szóljon. Ahogy Polgármester úr említette, itt még lakossági 

fórumok, számtalan szakmai egyeztetés hátra van. Mindenkinek kíváncsiak a véleményére, akár 

azoknak az újságíróknak is, akik úgy írtak erről a kérdésről cikket, hogy őket meg sem 

kérdezték.  

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Ő is megdöbbenve látta a tegnapi nap folyamán azt a sok-sok kommentet, ami a facebookon 

keringett ezzel az üggyel kapcsolatosan. Le kell szögezni elsősorban azt, hogy viszont nagyon 

örül annak, hogy végre eljutottak odáig, hogy már itt van az asztalon előttük egy olyan tervezet, 

amiről tárgyalhatnak, hiszen pár évvel ezelőtt, amikor ez az önkormányzat, ez a testület 

megalakult, akkor nem hiszi, hogy képviselőtársai között egyetlen lett volna, aki nem mondta 

volna el a választópolgároknak, hogy azokkal a kérdésekkel fognak itt foglalkozni, amelyek 

nagymértékben az egész lakosságot érintik. Reméli, hogy ez is egy ugyanolyan sikeres projekt 

lesz, mint a lakossági útépítések, hogy összefogással, közösen egy olyan dolgot fognak 

létrehozni, ami a megoldást fogja eredményezni. Azonban le kell szögezniük és a tisztánlátás 

érdekében nem árt tájékoztatni a lakosokat arról, hiszen sokan nem is gondolnak arra, hogy 

egy terület, vagy egy telek csapadékvíz elvezetésének is megvannak az előírásai, amelyeket nem 

engedik, hogy a kedvük szerint és a legegyszerűbb megoldást választva, egyszerűen az utcára 

engedjék folyni a vizet, eláztatva vele a ház előtti közterületet, utat, járdát.  

Azt látta ezekből a hozzászólásokból, hogy ezekkel nem mindenki van tisztában. Jó lesz, s 

ajánlja mindenkinek, hogy nézzen utána az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendeletnek, amely szabályozza ezt a dolgot. Ennek a 

kormányrendeletnek az előírásait be kell tartani, kötelező a betartása. Ez a rendelet előírja, 

hogy a telket, a területek csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a 

telken, az építményekben, valamint a szomszédos telken és építményekben, valamint a 

közterületeken kárt ne okozzanak és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozzák. A 

csapadékvíz-elvezetés részletes szabályait a rendelet akként határozza meg, hogy a telekről a 

csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai 

járdaszint alatt szabad kivezetni. Természetes, hogy mindenki védi a házfalát a rá hulló 

csapadék káros hatásaitól és ereszcsatornával próbál meg védekezni. A legfőbb cél általában 

az mindenkinél, hogy minél egyszerűbb módon és minél kevesebb ráfordítással oldja meg ezt a 

dolgot. Egyszerűen kivezetik az ereszcsatorna végét az utcára, útra lógatják. Ez a megoldás 

azonban nem helyes. Nem szabályos ez a gyakorlat, hogy az ereszcsatornát kivezetik az útra, 

járdára. Nem gondolják végig, akik ezt teszik, hogy milyen káros következményei vannak ennek, 

hiszen a járdába, utakba beszivárgó csapadékvíz tönkreteszi annak állagát, a téli hidegben a 

beszivárgó víz megfagy, feltöri a burkolatot, egyéb hibákat eredményez a közterületen.  

Egyik megoldás lehet tehát, ha az adott utcában van vízelvezető árok. Akkor a kiépített 

szikkasztó, vagy csapadékvíz-elvezető árokba vezessék a csapadékvizet zártszelvényű vezetéken 

és az utcai járdaszint alatt. Illetve a saját terület felett lehullott csapadékvizet pedig a telken 

belül kell elszikkasztani. A rendelet értelmében ez az előírás.  

Ha foglalkoznak ezzel és megtalálják a megfelelős megoldást, akkor azt hiszi, mindenki meg fog 
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elégedni azzal, hogy ez a testület igenis ebben az ügyben is tett lépéseket. 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon bízik benne, hogy nem ez a mostani nagyon esős idő miatt van előttük ez az 

előterjesztés. Csak ebben a ciklusban legalább négy éve szerinte félévenként elmondja, hogy 

szükség lenne egy csapadékvíz-elvezetési koncepcióra, de rajta kívül vannak többen is, akik el 

szokták ezt mondani legalább évente egyszer. Bízik benne, hogy az is az oka ennek, hogy 

sokszor elmondták.  

Nagyon rendben van, hogy ez előttük van. Azt gondolja, hogy a város vezetésének, a város 

irányításának, a városházának a feladata az, hogy a csapadékvizet biztonsággal elvezesse a 

közterületekről. Való igaz, hogy ebben van szerepe a város lakosságának és nekik is ki kell 

venniük a részüket ebből a munkából. Ezt sem tartja ördögtől valónak, ezt is elfogadhatónak 

tartja.  

Az már egy más kérdés, amikor összehasonlítják a csapadékvizet és a szennyvizet, vagy a 

szemetet egymással. Azt gondolja, hogy ez nagyon nagy tévút. Nagy szerencséjükre a szennyvíz 

nem az égből hull, hanem ők termelik meg a saját ingatlanjukon. A csapadékvíz az égből hull és 

bizony nagyon sok mindenkinek nem áldás és nem örül annak, hogy hurrá itt a víz, tud vele 

locsolni. A városi adottságokból fakadóan valahol másfél méteres víz lesz az udvaron fél órán 

belül, valahol észre sem veszik, másnapra lefolyik a víz a környező területekre városon belül is. 

Ugyanígy a közterületről folyik be az utcákban, valahol az utcákra folyik ki a családi házas 

területekről. Ez a városnak a tulajdonsága, a házak elhelyezkedésének a tulajdonságaiból 

fakad.  

Azzal is egyet tud érteni, hogy a csapadékvizet az ereszekből a járdák alatt vezessék ki a 

vízelvezető árkokba, vagy ha van befogadó csatorna. Ez teljesen rendben van, a XXI.században 

normális építészeti megoldásokon kell gondolkozni. Ez rendben is volna, de a városban most 

azt tapasztalják, hogy vízelvezető szikkasztó árkok szinten sehol sincsenek és befogadó 

csatornák sem mennek mindenhol az utak alatt. Először ezeket kell kiépíteni. Úgy érzi, hogy 

ebben az esetben lehet, hogy fordítva ültek a lóra. Már azon gondolkodnak, hogyan szedjenek 

közüzemi díjat az emberektől, amit ő teljes mértékben ellenez. Nem azon gondolkoznak 

elsősorban, hogyan építik ki a csatornahálózatukat és hogyan létesítenek szikkasztóárkokat 

azokon a helyszíneken, ahol erre nagyon nagy szükség van. Először azon kellene gondolkodni 

és arra kellene koncepciót készíteni, amire alkalmas ez az előterjesztés, hogy ezeket kiépítse a 

város. Nekik szolgáltatni kellene, vagy adni kellene a lakosságnak ezeket a lehetőségeket, utána 

elgondolkozni azon, hogy ezért milyen mennyiségű díjat szedjenek be azoktól az emberektől, 

akik használják ezeket a rendszereket, amit szerinte teljesen oktalanul szednek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt olyan, mintha nem értenék egymást. Erről szól az előterjesztés, hogy elkezdtek terveket 

készíteni. Ezek a tervek a kezükben vannak, ezeket meg kell valósítani. Ennek a megvalósítására 

és működtetésére valamilyen módon el kell, hogy jussanak. Arra hoztak egy intézkedési tervet. 

Szerinte, ha ezen végigmennek, az, amit Képviselő úr próbál reklamálni, az működőképes lesz. 

Ezért hozták ezt az intézkedési tervet ide. Hogy miért hozták ide? Lehet azt mondani, hogy jajj 

esik az eső, összekapták magukat és gyorsan hoztak egy intézkedési tervet. Nem, ezek a tervek 

most készültek el, nem voltak itt a fiókban, nem tudták előkapni őket. Mondhatták volna. 

Intézkedési tervet, üreset hozhattak volna ide, hogy csapadékvízzel akarnak foglalkozni, pont. 

És akkor fogadják el. Most már vannak terveik, ezek alapján lehet menni előre, most tették az 

asztalra, most van kész. Nem tud rá mit mondani, lehet ezen lovagolni, még százszor 

hozzászólni, hogy hát most biztos esett egy kis eső, ez az oka. Nem ez az oka, esik az eső minden 
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évben, minden évben gondot jelent. Szerinte a Városgazda Zrt. vezérigazgatója következik itt 

perceken belül, el fogja mondani, hogy melyik évben, melyik részén a városnak, mennyit 

szivattyúztak. Pontosan tudják, hol vannak ezek a gócpontok, mekkora problémákat jelent. 

Vissza kell utasítsa, hogy ez erről szól. Ez arról szól, hogy meg akarják oldani a kérdést. Ennek 

vannak lépései, most ennél a lépésnél tartanak, így fognak tudni haladni előre. Nem tudok rá 

mást mondani.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Azt gondolja, hogy szerinte nagyjából értik egymást, csak néhány fenntartást fogalmazott meg 

Vizkeleti képviselőtársa. Neki is néhány fenntartása van ezzel kapcsolatban. Hogy véletlen se 

érje az a vád, hogy nem érti az előterjesztést, hozzáteszi, az, hogy ez az asztalukon van és 

foglalkoznak vele, ez mindenképpen örvendetes és jó dolog. Nem arról van szó, hogy itt ők élből 

elutasítják ezt az előterjesztést. Kell foglalkozni vele.  

Ugyanakkor, ami szerinte a lakosság körében is kiütötte a biztosítékot, ez főleg az a bekezdés, 

ami elég határozottan szankciót emleget és a közösségi együttélés szabályainak a megsértésére 

hivatkozik. Azt gondolja, hogy főleg ez volt az. Ha valaki esetleg végigolvasta, vagy ahogy a 

média esetleg interpretálta, ebből az jött le, hogy ez a város arra készül, rendeletet alkosson, 

amelyben kötelezik a lakosságot arra, hogy komoly beruházásokra hajtsanak végre a 

csapadékvíz telken belüli megtartására. Amennyiben nem, akkor csúnya büntetés lesz a vége. 

Azt azért tudni kell, ha valaki ezt valamilyen tartályban szeretné megoldani, az nem pár tízezer 

forint, hanem adott esetben több százezer forintos költségre is rúghat, hogy telken belül 

elvezetni az ereszcsatornát úgy, hogy egy helyen gyűjtse össze a csapadékvizet, felásni az 

udvart, hogy egy 6 m3-es tartályt betegyenek. Ki lehet számolni, ha például 94 mm-es 

csapadékot, mint ami a múlt héten volt, egy 150-200 m2-es alapterületű ház esetén össze 

akarják gyűjteni, oda a 6-10 m3 alsó hangon is kevés, körülbelül 20 perc alatt telítődni fog, 

egyszerű térfogatszámítási érettségi példa.  

Amit ő lát még ezzel kapcsolatban, hogy természetesen nem újkeletű a probléma, évről-évre 

szembesülnek vele, a média mindig beszámol róla, gyakorlatilag a városnak mindig ugyanarról 

területeiről látják a fotókat, illetve a facebookon is egy-egy csapadékosabb idő után tudják, 

hogy melyik területekről szokott a lakásság fotókat beküldeni, posztolni, hogy meddig áll a 

csapadékvíz.  

Itt igazából azt kell látni, ha ki is építik ezt a rendszert, ami természetesen kívánatos és szükség 

van rá, azért abban az esetben, ami a múlt héten történt, hogy 20-30 perc alatt jön le 100 mm 

eső, vagy egy őszi, két-három napon át tartós áztató eső esetén ez nem fog megoldást nyújtani. 

Ugyanis telítődik a talaj, telítődnek a rendszerek, ha nincs globálisan az egész városi szinten 

megtervezve, vagy gravitációs úton, vagy pedig átemelő szivattyúkkal. Akkor telítődni fog a 

rendszer és víznek van egy olyan tulajdonsága, ez hidrosztatikai törvény, hogy fölfelé nem 

szeret folyni, illetve a vízszint kívül-belül egyforma. Hiába követ el bármit az 

ingatlantulajdonos egy ilyen óriási felhőszakadásnál, vagy egy kétnapos esőnél, ha telítődött az 

ő rendszere, akkor a vízszint kiegyenlítődése miatt ki fog menni a víz az utcára. Ezt nem lehet 

egyszerűen megakadályozni egy ilyen jellegű esőnél, mint a múlt heti, vagy egy őszi több napos 

csapadék. Szerinte mindenképpen arra kell fókuszálni, hogy nekik, a városnak kell megnézni, 

hogy milyen megoldásokat tudnak tenni, hogy ezt globálisan kezeljék és a legtöbbet hozzák ki 

belőle. Ezzel maximálisan egyetért. Az előterjesztés ezen részével semmilyen problémájuk, 

felvetésük sincsen. Az sem ördögtől való, hogy valahol elvárják a lakosságnak ehhez a 

hozzájárulását valamilyen módon. Ami nem szimpatikus neki és szerinte sokaknak, a 

rendeletben történő és szankció kilátásba helyezése. Ez az a pont, amit szerinte kerülni kellene. 

Akár az előterjesztésből is kivenni és a kommunikációban is ezt az egyet nem hangsúlyozva. 

Tegyék meg azt, amit képviselőtársa is elmondott, amit nekik meg kell tenni és utána nézzék 
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meg, hogy a lakosságtól mi elvárható.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

  

Érti a gondolatmenetet. Sajnos azt kell mondania, ha nincs mögötte valamiféle elrettentő erő, 

nem lesz az egészből semmi, konkrétan semmi. A szankció nem arról szól szerinte, hogyha jön 

egy 100 mm-es zuhé és ott kifolyik az utcára valamennyi víz, akkor nekiállnak és elkezdenek 

csekkeket gyártani vadul, mert pénzt szednek be, mint a gyorshajtók esetében. Nem arról szól a 

szankció. Arról szól a szankció, ha megoldotta egyébként telken belül azt, hogy elszikkassza, de 

a hirtelen jött eső miatt… Ez sincs kidolgozva. Most olyan dolgokról vitatkozik, ami egyébként 

még nincs meg. Ezeket kell kidolgozni. Most benne van a szankció szó persze és lehet ezt is 

emlegetni, hogy ez rossz. Már a szó is önmagában. Véleménye szerint azért kell, hogy erről 

beszélgessenek, mert ha nincs kényszerítő erő arra, hogy ezt a gondolatmenetet végigvigyék és 

betartassák…Gyorshajtás esetében mindenki annyival megy, amennyivel akar? Nem. Van 

szankciója? Van. Miért? Azért van, mert így tudják a keretrendszert egyben tartani. Itt 

visszatérne a másikra, a szennyvízre, hogy miért keveri ő a vizet, mert az egyik innen jön, a 

másik onnan. Ő ezt a gondolatot csak azért hozta fel, hogy egy érhető példát hozzon arra, hogy 

milyen elvek alapján lehetne elképzelni ennek a rendszernek az üzemeltetését. Nyilván nem 

arról beszél, hogy összekeveri a szennyvizet a csapadékkal, habár elképzelhető, hogy bizonyos 

területein a városnak, ahol ki van építve a szennyvízhálózat és nincs csapadékvíz-hálózat, közös 

rendszerben meg lehetne oldani, hogy a csapadékvizet is levezesse a rendszer, a vízművel 

együttműködve. Nem úgy, hogy belevezeti direktbe a szennyvízcsatornába a csapadékvizét. Sok 

helyen egyébként ez is működik. Meg kell nézni a szennyvíztelep kibocsátását, hogy egy 

nagyobb csapadékzóna után, amikor a várost eléri egy ilyen felhőzet, hogy megugrik a 

kibocsátása a szennyvíztelepnek.  

Mindenesetre azt mondja, hogy lehet itt a részleteken vitázni, csak még nem itt tartanak. 

Szerinte, ha ennek eljön az ideje, akkor kövessék el a megfelelő vitát. Addig azt mondja, hogy 

ami itt van, s úgy látja, hogy ezzel mindenki egyetért, akkor ezen lendüljenek túl, döntsenek 

róla. Aztán, amikor már a konkrét javaslatok vannak, ott ezeket, hogy ha ez történik, ha az 

történik, akkor mi legyen a helyzet. Nem az a cél egyébként ezzel az előterjesztéssel, hogy 

bárkinek az életét tönkretegyék és vegzálják a lakosok. Gondolja, hogy annak mindenki örül, ha 

rendezett és normális körülményeket biztosító városban tud élni. Szerinte ez a célja ennek az 

előterjesztésnek.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy az egész intézkedési tervnek az egyik jogalapja a vízgazdálkodási törvény, 

ami kimondja, hogy mit kell és mit lehet tenni a területre hulló csapadékkal. A másik, hogy az 

intézkedési tervnek két pontja van, A) és B). Az A) pont azt mondja, hogy azokban az esetekben, 

ahol a közterületen rendelkezésre áll már befogadó, a B) pont bevállalja azt, hogy a városnak 

rengeteg feladata van még ezzel kapcsolatban, hiszen a B) pont úgy hangzik, hogy azokban az 

esetekben, ahol közterületen még nem áll rendelkezésre befogadó. Itt leírja azt, hogy az 

önkormányzatnak milyen feladatai vannak még. A feladatok, mely előttük állnak, ott is van egy 

alpont, mely így szól: kommunikáció. Vagyis a lakossággal való egyeztetés, ennek az egész 

további menete. Nem holnaptól kezdve bármit is fizetni. Több hónapos minimum, de lehet, hogy 

több éves előkészítő folyamatról van szó.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Valószínűleg nem volt érhető, amit mondani akart. Azt gondolja, hogy nekik, vagyis a városnak 
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kötelessége biztosítani azt, hogy elfolyjon a víz az utakról, közterületről. Ezért a B) pont szerint 

létesíteniük kell árkokat, meg kell csinálni az egész városra a befogadót. Azt gondolja, hogy 

ezért viszont a város ne kérjen pénzt, az üzemeltetéséért. Azt akarta hangsúlyozni ezzel az 

összehasonlítással, hogy míg a szennyvizet, szemetet ők termelik, s elvárják, hogy elszállítsák, 

vagy elfolyjon valahova, s ott azt megtisztítsák. Ezért ők fizetnek valamennyi közműdíjat. 

Viszont az esőt nem ők termelik, az eső az jön, az esőt kapják. Valamelyik háztartás többet kap 

belőle, valamelyik kevesebbet. Valamelyik tulajdonosnak a házában 1,5 méteres víz lesz egy 

nagyobb eső után, valakinek pedig nem lesz semmi, mert lefolyik a víz a telkéről. Valakinek 

áldás, valakinek nem egy ilyen nagyobb esőzés. Ebben az esetben ezért díjat kérni még 

pluszban, hogy valaki egy csomó kárt szenved az esőzés miatt, nem gondolja jó helyzetnek. Azt 

gondolja, hogy amellett, hogy ezt valóban meg kell oldani és kötelessége a városnak, 

kötelessége lett volna már régóta ebben az ügyben lépni, viszont ezért a dologért, mivel nem ők 

termelik meg a csapadékvizet, hanem kapják, ezért ne kérjenek pénzt az üzemeltetésért. 

Egyébként pedig azt gondolja, ha egy ilyen hálózat –bár ő nem vízügyes szakember- 

normálisan meg van építve és abba megy bele a víz, működik, azt egyébként fenntartani nem 

egy olyan iszonyatos költség. Akkor van a nagyobb gond, ha a falevelek belemosódnak, s akkor 

eldugul. Egyébként azt gondolja, hogy a város költségvetés, amiről úgy tudja, hogy nagyon jól 

áll, elbírná azt a költséget, amit a csapadékvíz-elvezető rendszer generál.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ezen napirend kapcsán egy ilyen amatőr jogászverseny is elindult a testületben. Egy újabb 

rendeletet hozna ide, ez pedig Kiskunhalas Város Önkormányzatának rendelete a helyi 

környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.  

Ebben szerepel az alábbi mondat: „Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület 

tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.” Ez egy lassan már egy tizenhárom éves 

rendelet. Szerinte soha nem volt betartva, betartatva. Méghozzá azért nem, mert szerinte ez a 

mondat úgy rossz, ahogy van. Teljesen rosszul fogja meg ezt a kérdéskört.  

Többek között arról szól ez az intézkedési terv, hogy az ilyen rendeleteiket tegyék tisztába. 

Említette Vizkeleti képviselő úr, hogy hiányolja a koncepciót. Amikor legelőször felszólalt, 

elmondta, hogy a hálózat fejlesztésének elvi vízjogi engedélyes terve elkészült, s erre nem olyan 

rég kapták meg az engedélyt. Azt mindenféleképpen meg kellett várni,hogy egyáltalán erről a 

témáról beszéljenek. Ez az, amit hiányol. Ez szól arról, hogy a város melyik pontján, hogy lehet 

ezt a kérdést megoldani. Azért csak vissza kell utalni erre az internetes zúgolódásra. Váradi 

képviselő úr jelezte, hogy mi ütötte ki a biztosítékot és mi nem. Azt gondolja, az ütötte ki a 

biztosítékot, hogy a lakosság nyilvánvalóan bizonyos személyek részéről félre lett tájékoztatva 

ebben a kérdésben, hiszen egyetlen egy újságíró sem kereste meg őket ezzel a kérdéssel 

kapcsolatban, hogy most éppen milyen irányba indulnak el. Pontosítania kell, volt, aki 

megkereste őket a Halasmédia részéről. Érdekes módon egy teljesen korrekt cikket is tudtak 

erről írni a Halasi Tükörben. Azt gondolja, hogy a kommunikáción nagyon sok múlik, nem 

véletlenül vették bele ebbe az intézkedési terve is, hogy erről kell beszélni. Úgy kell róla 

beszélni, hogy mindenki legyen meghallgatva. Ez szerinte rajtuk nem fog múlni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A téma fontosságát véleménye szerint jól jelzi a sok képviselői hozzászólás. A képviselői 

hozzászólásokból nagyon sok információt tudhat meg a televíziót néző lakosság is, hogy melyek 

a tervei, mi a célja az önkormányzatnak ezzel a témával. El kell mondania, hogy az ellenzéki 

hozzászólásokból is inkább a pozitív hangot vélte felfedezni. Bízik benne, hogy a lakosság 

körében is inkább ez a pozitív hozzáállás lesz majd a domináló.  
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Ha egy találó szót kellene mondania arra, hogy mit is szeretnének, azt mondaná, hogy ők egy 

modern Kiskunhalast szeretnének, egy modern várost, amelyen azt érti, hogy a 

Magyarországra jellemző jó közbiztonságot ötvözik azzal a városképi arculattal, ami most 

talán inkább a nyugat-európai városok ismérve. Ha el tudnak oda jutni, hogy egy jó 

közbiztonságú és egy szép városban élhetnek, akkor úgy gondolja, elmondhatják, hogy egy igen 

jó helyen van szerencséjük élni. Sok minden történt már ez ügyben, hogy szép legyen a város, a 

modernizáció felé induljon el. Jó példa valóban az utak kérdése, ahol szintén arra kérték a 

város lakosságát, hogy fogjon össze az önkormányzattal, adják össze az erőiket és szépítsék a 

várost. Erre volt is befogadás. Szinte biztos benne, hogy e tekintetben is meggyőzhető a város 

lakossága arról, ha egy olyan cél érdekében dolgoznak együtt, ami a városukat szépíti, 

fejlettebbé teszi és a modernizáció irányába fogja elvinni, akkor az előttük álló lakossági 

fórumokon, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, egészen új ötletek is bejöhetnek, végül el 

tudják érni azt a végeredményt, amit ez az előterjesztés eléjük tárt.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Gyakorlatilag ez egy hosszú távú, hosszabb távon végrehajtható intézkedési terv, így olvassa ki. 

Arra hívná fel a város lakosságának figyelmét, hogy a csapadékvíz aranynál többet ér. Áldás, 

amikor időben jön, viszont átok is tud lenni. Ha hidrogeológiai rendszerekkel is összeér, akkor 

ahol viszont sok van, nemcsak az, hogy összefolyik a talajvíz és megemelkedik, ott 

természetesen az ott lévő telektulajdonosnak ez átok.  

Ebből az intézkedési tervből, s az a terv, amit Alpolgármester úr említett, de az elkészül, 

bizonyára a szakemberek figyelembe vették, hogy melyik területen, melyik háznál, utcasoron, 

mit kell tenni. Az egyik helyről tényleg el kell vinni a vizet, mert a telken összefolyik, feljön a 

talajvíz, a másik helyen pedig nem lesz ezzel gond, mert olyan homokon van, hogy ott 

bármennyi víz jöhet, soha nem lesz belvíz terület. Mondja ezt a soha-t, de természetesen 

tudomásul kell venniük, hogy nem ők befolyásolják az időjárást, s a hidrogeológiát sem. 

Minden megtörténhet és annak az ellenkezője is.  

A lakosságnak látni kell, hogyha a szomszédból a telkére folyik a csapadékvíz és neki gondot 

okoz, akkor természetesen fel van háborodva. Ha közterületre viszi ki, az természetes, ez nem 

helyes dolog. Viszont is ez igaz. Az egész tervezetből azt olvassa ki, hogy ez egy lehetőség, ha 

valaki nem tudja megoldani a telkén, akkor segítenek neki, hogy kössön be a közterületre olyan 

helyen, hogy a víz elmenjen, de ahol ezt az áldást, ezt a csapadékvizet valaki úgy gondolja, hogy 

ezt ő fel szeretné használni…Frakcióvezető úr említette, hogy modern várost akarnak építeni, 

akkor abba beletartozik az is, hogy ezt a csapadékvizet felhasználják. Nemcsak öntözésre, sok 

helyen még ivóvíznek is felhasználják. Akkor már nem is képződik gyakorlatilag ilyen probléma 

a telkén. Sorolhatná, hogy ezt hogyan, milyen módszerekkel kell a lakosságnak is tudomásul 

venni, hiszen az, hogy ez nem szemét. Emlékszik, hogy gyerekkorában a házukban nem 

képződött szemét. Ha valaki tudatosan vásárol, nem képződik szemét, nem kell szemétdíjat 

fizetni se. Ha valaki úgy rendezkedik be, hogy termeli a szemetet, hazaviszi és utána ezt ki 

akarja dobni, nem dobhatja ki ő sem a közterületre, nem dobhatja át a szomszédnak. Ugyanez 

van ezzel a vízzel is, mégha kicsit nehezen is összehasonlítható.  

Ha ezt a vizet hasznos dolognak tartják és a termelődő szemetet, amit hazahordanak és utána 

kidobják, mégiscsak igaz, hogy az ő telkén keletkezett dologgal másnak nem okozhat kárt. A 

közterületeket fenn kell tartani, nagyon helyesen meg kell oldani. Hajrá, ezt a tervet hajtsák 

végre, hogy tényleg a szemléletben is, a lakosság is érezze, hogy modern, korszerű városban él.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Lényegében nem tenne hozzá ehhez már túl sok gondolatot, igazából csak összefoglalni 
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szeretné az eddig elhangzottak alapján a véleményüket. Meg fogják szavazni az előterjesztést, 

mert ezt szeretné hangsúlyozni, ne az jöjjön le ebből a beszélgetésből, hogy az SHT frakciója az 

előterjesztés ellen foglalt állást. Ahogy korábban is mondta már, más témákban, csak 

elmondják a véleményüket, hozzáteszik, mi az, amit ők esetleg másként látnak, mi az, amit 

érzékelnek a lakosság részéről és próbálják ezt itt ebben a teremben interpretálni. Támogatják, 

azonban az lenne a kérésük, hogy mindenképpen elsődlegesen abba az irányba menjen el ez a 

hosszú távú koncepció, illetve a tervezés és annak a kommunikációja is, hogy elsősorban a 

város a saját feladatát próbálja meg megoldani. Egy koncepciót építenek, hogyan lehetne 

globálisan, városi szinten kezelni ezt a problémát, hogyan lehet kiépíteni egy olyan rendszert, 

ami a lehető legjobban kezeli az egész város területén a csapadékvíz elvezetését. Csak 

másodlagos legyen az, hogy a lakosságnak ebbe adott esetben milyen anyagi hozzájárulása, 

vagy ne adj isten, szankciója van. Ez legyen a másodlagos, ezt próbálják kerülni és 

mindenképpen azt hangsúlyozzák, hogy a város szeretné megoldani ezt a problémát, hiszen a 

város van a lakosságért. Ne az a része jöjjön le, hogy itt a szankció és a fizetési kötelezettség 

legyen az elsődleges. Ezzel együtt is nem kéri, hogy vegyék ki belőle, megszavazzák, de kéri, 

hogy ebbe az irányba folytassák ennek az ügynek a további munkálatait.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy látja, hogy további hozzászóló nincs, a zárszó következik.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Örömmel tölt el mindig egy köztisztviselő, ha munkája ilyen termelékeny vitára inspirálja a 

képviselő-testületet. Kimondottan örül neki, hogy ezt itt most végighallgathatta. Azért kért 

Polgármester úrtól lehetőséget egy rövid összefoglalóra, mert mindenképpen szeretné jelezni, 

hogy a hivatalban komoly és több évre visszamenő munka folyik azzal kapcsolatban, hogy a 

városi csapadékvíz-elvezető rendszer minél jobban működjön. Nyilvánvaló, hogy ezt a munkát 

nem ez az intézkedési terv fogja majd elindítani a részükről, hiszen ahogy Alpolgármester úr, 

Polgármester úr is utalt már rá, igen komoly tervezési munkák és dokumentumok készültek már 

a múltban, velük egyeztetve, külső szakértőket bevonva. Azt gondolja, hogy az önkormányzat a 

saját feladatát intézkedési tervtől függetlenül is végzi már évek óta. Nyilván végzi továbbra is 

intézkedési tervtől függetlenül, hiszen ez egy kötelező önkormányzati feladat. Tudják, hogy 

nekik itt házon belül is ezzel dolguk van. Az intézkedési terv ennek az egész globális 

csapadékvíz-rendszernek egy részelemére fókuszál most, ami azt próbálja kidolgozni, hogy a 

lakosságot hogy tudják bevonni ennek a problémának a megoldásába.  

Néha-néha elment a vita abba az irányba, hogy próbálják átadni ezt az egész ügyet a 

lakosságra. Természetesen ez messze nincs így, mert mint ahogy említette, enélkül is komoly 

munka folyik a hivatalon belül. Koncepciók készülnek, tervek készülnek, ennek a forrás 

felkutatása is folyamatos. Pusztán az a része, ami talán szintén más irányba ment a vita során, 

nem szankcionálni kívánják a lakosságot, hanem próbálnak arra megoldási lehetőségeket és 

javaslatokat tenni, hogy tudják ezt a problémát költséghatékonyan, kedvezően és 

fenntarthatóan megoldani. Itt kapcsolódna Patocskai képviselő úr elmondására. Azt gondolja, 

mindenkinek érték az, ha úgy tudja megoldani a csapadékvíz helyzetet, hogy abból később 

profitálhat.  

A díjfizetés lehetőségek felvetése, ez pusztán egy felvetés jelenleg. Erre vonatkozóan 

rendelet-tervezet, szövegszerű javaslat sincsen még. Azt gondolja, hogy a közeljövőben nem is 

lesz. Mindenképpen arra kérné a lakosságot, hogy ne kezdje el már most gyűjtögetni erre a 

pénzt, hiszen ez még távoli döntési helyezet az önkormányzatnál. Azon viszont mindenkinek 

célszerű elgondolkozni már most, hogy tud majd ebbe a kialakuló rendszerbe becsatlakozni.  
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Még egy mondatot mondana a szankcióval kapcsolatban. Az előterjesztést ő készítette, s 

meglepetésként ért, hogy valakinek ez ennyire hangsúlyosan jön ki belőle. Nyilván a 

szankcionálás arra a magatartásra vonatkozik minden esetben, amikor valaki szabályt sért, 

vagy a közösség ellenében cselekszik. Pusztán azért volt benne ez a felvetés, ha valaki 

tudatosan és a lehetőségei ellenére megszegi a közösségi együttélés szabályait, akkor nyilván 

ezt szankcionálni kell. Alapvetően ez csak az a legutolsó lépés, amikor az önkormányzat 

segítségével bemutatásra került egy műszaki lehetőség éppen az adott szituációra, területre 

vonatkozóan. Ha valaki ezzel a lehetőséggel nem él, akkor következhet ebből esetleg szankció.  

Ehhez kapcsolódóan a munkája során elsősorban a közterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 

minél magasabb színvonalra emelése a célja. Emellett, ha állampolgári kérés fogalmazódik 

meg majd a jövőben, amikor ennek az egyeztetési folyamatnak, illetve az intézkedési terv 

végrehajtása során vetődnek fel olyan kérdések, hogy egy adott szituációban, egy telken, 

hogyan lehet megoldani ezt a kérdést a rendeletekhez, szabályozásokhoz igazodóan, akkor 

ebben is a hivatal segítséget nyújt majd az állampolgároknak.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az összefoglalás után nem maradt más hátra, minthogy szavazzanak. Az intézkedési terv 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1484   Száma: 18.05.31/13/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1484   Száma: 2018.05.31/13/0/A/KT 

 

144/2018. Kth. 

A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos intézkedési terv elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező, a csapadékvíz elhelyezése, elvezetése érdekében szükséges beavatkozásokról szóló 

intézkedési tervet. 

 

 

Határidő: 2018.június 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

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

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás önkormányzati területen átjárás biztosításához  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a Lomb utcai Óvoda és a főzőkonyha közötti területen biztosítanak egy átjárást az óvoda 

számára.  
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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 

 

#: 1485   Száma: 18.05.31/14/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1485   Száma: 2018.05.31/14/0/A/KT 
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145/2018. Kth. 

Hozzájárulás önkormányzati területen átjárás biztosításához 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Lomb utcai 

főzőkonyha által használt telekrészen a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

átjárhasson, a Gólya utca felőli kapu és az óvoda udvara között az átjárásra használt telekrészt 

elkerítse. Az átjárás biztosítása az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést nem érinti. 

 

Határidő: 2018.június 10. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Áchim A. u. 1. 

KIGSZ, Kiskunhalas, Kuruc v. tere 17. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás edzőterem bővítéséhez  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Korábban adtak már tulajdonosi hozzájárulást erre a célra, ott akkor meg is épület az 

edzőterem, a korábban felépült, sportpályán lévő épület mellett, ennek az épületnek a 

bővítéséről szól ez a mostani előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Arra kéri őket, képviselőtársait, hogy támogassák ezt az előterjesztést, hiszen a 
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sportegyesületben sportolók nagyon szép eredményeket érnek el, illetve az előző beruházás 

során már kiépítésre került a közmű a megépítendő új épületnek. Úgy gondolja, hogy ez a 

sportintézmény nagyon szépen fejlődik. Majdnem minden sportág megtalálja a lehetőséget 

arra, hogy itt korszerű körülmények között tudjon…Olyan szint ez már, most nézte meg, 

többször kint vannak, modernné válik az ő kis sportintézményük. Ez a beruházás is azt fogja 

tükrözni, hogy igenis van fejlődés a sportintézmény területén. Kéri, hogy támogassák ezt az 

előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem érkezett. Egyetért Képviselő úrral, a Bundzsák Dezső Sportközpont 

lassan igazi sportközpont képét mutatja. Még lesznek ott további beruházások. Bízik benne, 

hogy ezek is rövidesen meg fognak tudni valósulni. Most azonban erről kell, hogy döntsenek. A 

határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1486   Száma: 18.05.31/15/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1486   Száma: 2018.05.31/15/0/A/KT 

 

 

146/2018. Kth. 

Tulajdonosi hozzájárulás edzőterem bővítéshez 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást 

ad a Hardwork Hungary Kft.-nek (1054 Budapest, Szemere utca 23. 1. em. 1.), hogy a 

kiskunhalasi sportpályán álló edzőtermét 245.08 m2 befoglaló méretű acélszerkezetű 

épületrésszel bővítse a Hórusz Bau Kft. által 2018. február 20-án kelt tervdokumentáció 

szerint. Az építés megkezdésének feltétele, hogy a beruházó a Halasi Városgazda 

Zrt.-vel a terület és az öltözőépület használatára vonatkozó megállapodását 

aktualizálja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges 

tulajdonosi jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Határidő: 2018.augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Hardwork Hungary Kft. ,1054 Budapest, Szemere utca 23. 1. em. 1. 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1.fsz.15. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Dr. Nagy Mór utcai területvásárlás  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt egy pár négyzetméteres területalakításról van szó, ehhez szükséges, hogy területet 

vásároljanak. Erről szól az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

El akarnak adni. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A címben rosszul szerepel, mert itt vásárlásról van szó. Nem ők vásárolnak, hanem tőlük 

vásárolnak. Így pontos. Köszöni. 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1487   Száma: 18.05.31/16/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1487   Száma: 2018.05.31/16/0/A/KT 

 

 

147/2018. Kth. 

Dr. Nagy Mór utcai területvásárlás 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4828 

hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 4241 m
2
-ről 4239 m

2
-re történő 

csökkentéséhez a Nagyapáti István földmérő által készített, 12/2018 munkaszámú változási 

vázrajz és a szabályozási terv alapján hozzájárul, amennyiben a telekalakítást a Kiskunhalasi 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya jogerős határozattal jóváhagyja. A Képviselő-testület 

4828 hrsz.-ú ingatlannak a magánterületként szabályozott részét forgalomképessé nyilvánítja 

annak telek-kiegészítésként történő értékesítése érdekében. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4828 

hrsz.-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott részét értékesíti 

Szalay János, 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór utca 11-13. szám alatti lakos részére 

értékbecslés alapján bruttó 21.000.- Ft vételárért. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 

megvásárolt területrész a vevő tulajdonában levő 4877 hrsz alatti ingatlanba becsatolásra 

kerüljön. 

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.  

 

Határidő: 2018.augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szalay János, Dr. Nagy Mór utca 11-13. 

Halasi Városgazda Zrt., 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 
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-----Napirendi pont----- 

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Külterületi gyűjtőutak meghatározása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Először is azt szeretné jelezni, hogy tudatában vannak annak, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező térkép alapján meglehetősen nehéz beazonosítani, hogy melyik dűlőutakról van itt szó. 

Ők ezt tudják, jelenleg a kapacitásuk, a technikai lehetőségeik ezt tették lehetővé. Ennek már 

készül egy részletesebb kidolgozása, amikor egyértelműen ki fog az derülni, hogy mely helyrajzi 

számú utakról van szó. Hogyha addig bárkinek bármilyen bizonytalansága van, akkor jöjjön és 

szívesen segítenek, illetve adnak erről tájékoztatást. Annyit fűzne még hozzá, hogy a térkép új 

változatban került a képviselő-testület elé. Kiegészült a Szalai dűlő nevű úttal, ami a bizottsági 

ülésen elhangzott kérésként került bele a térképmellékletbe.  

 

-----Kérdések----- 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Pontosan ez ügyben szeretett volna ő is kérdezni, amit Osztályvezető úr felvetett. Azt szeretné 

kérni, hogy hangozzon már el ezeknek a gyűjtőutaknak a neve. Melléírják. Látják ezeket a 

vonalakat, de valóban nehéz beazonosítani. Bizonyára van mindegyiknek valamilyen útja, vagy 

hivatalos, vagy helyben szokásos, amit a lakosság ért. Szeretné ezt kérni, nincs olyan túl sok 

útról szó. Hadd hangozzon el ezeknek az utaknak a neve. Ezek ismert utak bizonyára, csak ez 

nem derül ki a képből.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megpróbálnak rá válaszolni. Most nincs itt a lista. Nagyjából összefoglalják.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

A teljesség igénye nélkül szerepel benne a Hatöles út. Össze-vissza. Gubodi út, a kettőt 

összeköti olyan dűlőút, aminek tudta szerint nincs köznyelvi elnevezése. Ebből leágazik egy a 

Keceli út felé, amiben szintén kicsit bizonytalan. Szerepel a Kisteleki út, a Mézes dűlő, az 

Alsókisteleki út, a Hetes dűlő, a régi Majsai út, s szerepel még benne egy, aminek tudta szerint 

nincs neve. Elnézést kér a képviselő-testülettől, az előterjesztés készítésekor a mezőőrségtől 

kértek szakmai segítséget, ők ismerik legjobban a külterületeket. Felsorolták ezeket a dűlőút 

közismert elnevezéseket, valamint térképen be is jelölték. Az előterjesztésbe már csak a térképi 

melléklet került bele, de a Képviselő úr kérésére szívesen kiegészíti a jövőben.  

 

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

 

Nyilván szerepeltetik majd ezt is a honlapon és oda majd úgy teszik fel, hogy a nevekkel együtt.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Képviselőként azon kevesek közé tartozik, akinek a körzete nem érint külterületet, mégis azt egy 

örömteli vállalkozásnak tartja, hogy a gyűjtőutak kapcsán külön foglalkoznak a külterületekkel, 

hiszen ha már itt a régi adósságoknál tartanak, itt is bőven van hova fejlődni.  

Visszautalna korábbi napirendi pont kapcsán akár a mezőőrség fenntartására, akár a 

ciklusban elindított tanyagondnoki szolgálatokra. Több olyan jelzés is érkezett, hogy a 

külterületen élőkre is érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Azt hiszi, hogy ez irányba is sikerült 

néhány pozitív intézkedést végrehajtaniuk. Ő a saját képviselőtársairól el tudja mondani, hogy 

mindig szorgalmazzák ezt a kérdést, mégha bizonyos projekteket itt sokkal nehezebb kivitelezni. 

Megemlítené még akár a külterületi közvilágítás fejlesztést, vagy éppen a hulladékkezelés 

kérdését ezen városrészekben, ahol ha nem is túl látványosan, de azért történtek komoly 

egyeztetések, illetve előrelépések.  

Összefoglalva azt szeretné kiemelni, hogy nem igaz az a vélekedés, hogy a külterületekre 

kevesebb figyelmet fordítanának. Azt látni kell, hogy városfejlesztési szempontból ez egy sokkal 

specifikusabb része a városnak, hiszen óriási területekről beszélnek. Bízik benne, hogy ez a 

program, ami a külterületi gyűjtőutak kapcsán elindítanak, ez hosszú távon olyan eredményes 

tud lenni, mint a belterületi utak kapcsán, amit eddig el tudtak érni.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ha kicsit többet hallanának arról és a lakosságot is tudnák tájékoztatni, hogy milyen jellegű 

útjavításban gondolkodnak, mert az előterjesztésből nem derül ki. Több variációt hagy meg, de 

csak feltételes módban. Ha erről kicsit többet mondanának. Csak egy sima grédererzés, vagy 

zúzott kővel megszórva és úgy elmunkálva, hengerelve. Mennyire fog ez stabilizálni bizonyos 

szempontból, ezeknek az utaknak a járhatósága?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, az, hogy ezt listába szedték, ugyanúgy, mint a belterületi utak esetében is, van egy 

koncepció, ami mentén tudnak haladni. Most már, ha a Városgazda Zrt. is kezeli a külterületi 

utakat, nyilvánvalóan prioritást kell, hogy élvezzenek ezek az utak, amelyeket most kijelöltek. 

Ezeket a gyűjtőutakat használják a legtöbben a külterületeken.  

Hogy felújítani hogyan bírják őket, arról azt gondolja, hogy hasonlóan mint a belterületi 

utaknál is, egy-egy szakaszt, vagy utat fognak tudni kiemelni. A hosszok miatt mondja azt, hogy 

egy-egy szakaszt. Egy szakaszt végig megcsinálni is valószínűleg nagyon komoly összeg lenne. 

Azt tudja mondani, hogy egyedi döntéssel, költségvetésben meghatározva fogják tudni 

szakaszolva megoldani az út minőségének a javulását. Karbantartását ahogyan eddig is, 

remélhetőleg most egy nagyobb figyelmet koncentrálva ezekre az utakra, a Városgazda Zrt. is 

talán tud ezekre az utakra nagyobb erőt és kapacitást átcsoportosítani. Reméli, nemcsak arról 

van szó, hogy hoztak egy döntést, hanem tényleg fognak tudni erre érdemileg fordítani a 

jövőben is. Ha nem is aszfalt minőségben, de akár útalappal, akár ezzel az alacsonyabb 

műszaki tartalmú megoldással szakaszokat elkezdenek majd megvalósítani.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslatról kéri a képviselők 

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1488   Száma: 18.05.31/17/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1488   Száma: 2018.05.31/17/0/A/KT 

 

 

148/2018. Kth. 

Külterületi gyüjtőutak meghatározása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város külterületén található 

úthálózatból a határozat mellékletét képező térképen jelölt utakat tekinti külterületi 

gyüjtőútnak. 
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Határidő: 2018. június 10. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Meggyesi József közútkezelő 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1.fsz.15. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyes közterületek elnevezésének pontosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Technikai jellegű az előterjesztés, volt már hasonlóból. Még elnevezetlen közterületeket kellett, 

hogy pontosítsanak és elnevezzenek. Ugyanerről szól ez a mostani előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1489   Száma: 18.05.31/18/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1489   Száma: 2018.05.31/18/0/A/KT 

 

 

149/2018. Kth. 

Egyes közterületek elnevezésének pontosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. A Vass Lajos utca elnevezést adja a Kiskunhalas, 40657/8, 40658/6, 40666 és  hrsz.-ú 

ingatlannak. 

2. A Venyige utca elnevezést adja a Kiskunhalas, 8024 hrsz.-ú ingatlannak. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben 

eljárjon. 

 

Határidő: 2018.július 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
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Tóth Beatrix műszaki ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Építési hely kijelölése a Május 1.téren a buszpályaudvar számára 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

Annyit mondana csak az előterjesztésről, hogy abban az értelemben technikai jellegű döntésre 

van szüksége a képviselő-testületnek, hogy a buszpályaudvar megújítására vonatkozó pályázat 

beadásáról már döntött a képviselő-testület. Ennek nyomán születtek meg azok a tervek, 

amelyek szükségessé teszik azt, hogy ez az építési hely kijelölésre kerüljön. Ilyen értelemben 

nem újdonság maga az előterjesztés. Az engedélyezési eljárás lefolytatását megelőzően 

szükséges ezt a döntést is meghozni.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előterjesztésben nagyon sok szép látványképet is látnak. Ezek lesznek megvalósítva is? Az az 

igazság, hogy neki nem igazán tetszik a főépület, ami ide van rajzolva, színezve. Egy ilyen 

történelmi belvárosban, amivel Halas rendelkezik, egy ilyen panelszerű, szürke főépületet 

berakni…Az esőbeállókat el tudja fogadni első látásra. Ezek borzasztó látványt nyújtanak 

számára, s reméli, hogy nem ez lesz megcsinálva, hanem valami patinát adnak neki, apróbb 

építési technikával, hogy illeszkedjen azért a környező épületekhez. Ezt kérdezi.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Szerencsére ezek a képek csalókák. A digitális technikából adódóan nem úgy jönnek át a 

látványtervi képek, mint ami az építész lelki szemei előtt már megfogalmazódik. Ez az épület fog 

megvalósulni. Azt gondolja, hogy egy kimagaslóan magas építészeti értékkel bíró új 

műtárggyal, középülettel bővül a városközpont. Az tény, hogy egy modern stílusú. Van, akinek 

ez nem tetszik nyilván. Azt tudja mondani, hogy építészetileg ez egy magas színvonalú alkotás 

lesz, s nem szürke panelekkel lesz borítva, hanem kimondottan játékos, ha lehet azt mondani, 

csilivili épület fog ide készülni. Biztos benne, hogy amikor elkészül, akkor mindannyian büszkék 

lesznek rá.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Neki nagyon tetszik a terv és gratulál a tervezőnek, nagyon szép munkát végzett. Nem ez a 
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kérdése tárgya. A bevezetőben azt írják, hogy buszpályaudvar számára. A második sorban már 

buszállomás. Neki a buszállomás jobban tetszik, hiszen nem pályaudvart szeretnének építeni, 

hanem egy állomást. Az előzetes érdekegyeztető fórumokon, amikor beszéltek erről, a 

látványterveket bemutatták, akkor buszállomásról volt szó, nem pályaudvarról. A buszok 

tartózkodási helye továbbra is a telephelyen történik.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez szerinte olyan, amire nagyon választ adni nem kell. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Itt elsősorban szóhasználati összecsúszás volt talán. Nem különítették el egyértelműen az 

állomás és a pályaudvar elnevezést. Mindenesetre az mindenképpen célja a beruházásnak 

jelenleg is, hogy a hosszú távú buszparkolás ne itt történjen.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Osztályvezető úr még a 10.napirendi pontnál a településképi arculati kézikönyvnek próbált 

marketinget csinálni, s biztatni a lakosságot, hogy olvassák el azt a csekély 165 oldalas 

összefoglalót. Azt alapvetően inkább csak azoknak ajánlaná, akiknek nagyon sok idejük van, 

viszont több megkeresés is érkezett hozzájuk, hogy az új buszállomás hogy fog kinézni. Ez egy 

sokkal emészthetőbb képsorozat. Ő inkább most ennek csinálna reklámot. Főleg úgy, hogy 

visszaemlékezve a városközpont rekonstrukcióra és látva a már most kialakuló 

nézetkülönbséget a képviselő urak között, tudja, hogy végig kell majd játszani, hogy mi a szép. 

Általában ez akár a városközpontban lévő étterem terasza kapcsán, akár a városháza színezése 

kapcsán ezt a kérdést vitatták meg. Sajnos ez egy szubjektív dolog. Viszont azt név nélkül 

engedjék meg a képviselőtársai, hogy elmondja, a terveket egy olyan kiskunhalasi építész 

készítette, akiről ő azt tudja elmondani, akivel nagyon sok vitájuk volt az elmúlt években. Ha 

csak egy kilincs nem úgy állt valamelyik épületen, akkor ő ezt biztos, hogy jelezte és az utolsókig 

küzdött érte. Azt gondolja, hogy egy igazi lokálpatrióta és sok-sok szakmai elismeréssel 

rendelkező építészre bízták ezt a szerinte is nagyon fontos kérdést. Hogy szép, vagy nem szép, 

nem is szeretne ebben állást foglalni. Inkább a funkcionalitását tekintve tudná azt elmondani, 

hogy a Volán társasággal történt egyeztetések során mindig arra jutottak, hogy az ő 

kéréseiknek megfelelően igyekeznek az itt közlekedőket kiszolgálni, hogy amíg itt tartózkodnak, 

azt megfelelő keretek között tudják elvégezni. Annyi pontosítást még hozzátenne, hogy a 

költségvetés függvényében a legvégső állapot még változhat. Nem biztos, hogy ez lesz a 

legutolsó állapot, de szeretnék minél hamarabb elkezdeni az építkezést, hiszen néhány hónapos 

felfordulást biztos, hogy fog okozni. Jó lenne, ha ezen is minél hamarabb túllennének. Azt tudja 

mondani, hogy akit érdekel, nagyjából hogy fog kinézni a buszállomás épülete, az ezt meg tudja 

most már tenni.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Csak egy fél mondatot akart hozzáfűzni, de Alpolgármester úr elmondta nagyjából, amit ő akart 

mondani. Persze mindig lesz olyan, akinek tetszik, s akinek nem, de úriemberek ízlésről nem 

szoktak vitatkozni. Elfogadják, hogy valakinek tetszik, valakinek nem. A lényeg valóban az, 

hogy a funkcióját betöltse és jól használható buszállomásuk legyen.   
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Ő is visszautal egy korábbi napirendre, ahol a modern városról beszéltek Kiskunhalas 

vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy ez az előterjesztés ebbe az irányba mutat. Egyébként is 

egy régi adóssága a városnak. A jelenlegi állapotú buszállomás meglehetősen méltatlan 

Kiskunhalashoz. Főként úgy, hogy az elmúlt években megszépült a városközpont, a 

piaccsarnok. Úgy gondolja, hogy valóban a modern város felé egy nagyon komoly lépést tesz, 

ha egy ilyen XXI.századi buszállomással fog gazdagodni a város.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1490   Száma: 18.05.31/19/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1490   Száma: 2018.05.31/19/0/A/KT 

 

150/2018. Kth. 

Építési hely kijelölése a Május 1. téren a buszpályaudvar számára 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001.(03.01.) önkormányzati 

rendelete 35. §-ban meghatározottak szerint eljárva, jelen határozat 1. melléklete szerinti 

építési helyet jelöli ki a Május 1. téren autóbusz állomás és az ahhoz kapcsolódó építmények 

építése céljából. Egyben felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az engedélyezéssel érintett 

ingatlanok tekintetében szükséges építési engedélyezési, és telekalakítási eljárásokat 

lefolytassa, az engedélyezési eljárások során szükséges hozzájárulásokat és nyilatkozatokat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata nevében megtegye. 

 

 

Határidő: 2018.augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás játszótéri eszköz elhelyezéséhez 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Az előterjesztés egy tulajdonosi hozzájárulás megadására irányul. A Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete, régebbi nevén Pető Intézet szeretne egy 

akadálymentes, illetve mozgáskorlátozottak számára is használható játszóeszközt elhelyezni. 

Ennek a forrása náluk rendelkezésre áll, igazából csak helyet kértek ennek az elhelyezésére. Az 

intézethez legközelebbi játszótér az Esze Tamás lakótelepen a bolt mögötti játszótér. Azt kérték, 
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hogy oda helyezhessék el ezt az eszközt. Azt gondolja, hogy ez mindenképpen egy érdekes és 

erkölcsileg is értékelhető tulajdonosi hozzájárulás lenne. Annyit mindenképpen kikötnének 

benne, illetve javasolja kikötni, hogy mindenképpen a Városgazda Zrt.-vel közösen helyezze ki 

az intézet, hiszen a Zrt. szükséges ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó beruházásokat megtegye, 

illetve az ő feladatuk a játszóterek rendben tartása. Tehát mindenképpen velük 

együttműködésben lehetne ezt az eszközt kihelyezni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1491   Száma: 18.05.31/20/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
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Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1491   Száma: 2018.05.31/20/0/A/KT 

 

151/2018. Kth. 

Hozzájárulás játszótéri eszköz elhelyezéséhez 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az BKMÖ 

Konduktív Pedagógiai Intézete játszótéri eszközt helyezzen el az Esze Tamás lakótelepen 

található játszótérre. Az eszköz elhelyezését a Halasi Városgzada Zrt.-vel egyeztetve lehet 

elhelyezni. 

 

 

Határidő: 2018.június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

BKMÖ Konduktív Pedagógiai Intézete, Esze Tamás ltp.6. 

Halasi Városgazda Zrt. , Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 

mellékletének módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Körükben van Molnár Ferenc vezérigazgató is, amennyiben lesz kérdés, fog rá tudni 

válaszolni. Technikai jellegű azt gondolja ez a módosítás, így ezt különösebben nem 

részletezné.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a mellékletek módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1492   Száma: 18.05.31/21/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 
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1492   Száma: 2018.05.31/21/0/A/KT 

 

152/2018. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés  

mellékletének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt-vel kötött 

Támogatási szerződés 2. számú mellékletének módosításához hozzájárul, amivel a 

Kiskunhalas, 2167 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 5. számú 

ingatlant a Halasi Városgazda Zrt. hasznosításából visszaveszi.  

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

Támogatási szerződés 2. számú melléklet módosításának aláírására. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 

 

 

Határidő: 2018.június 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1.fsz.15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2017.évi éves beszámolójának elfogadása és a 

vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Megköszöni a Városgazda Zrt. vezérigazgatójának és 
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minden munkatársának a tavalyi évi áldozatos munkáját. A beszámoló elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1493   Száma: 18.05.31/22/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 84.62 73.34 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 15.38 13.33 2 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1493   Száma: 2018.05.31/22/0/A/KT 

 

153/2018. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők 

részére a felmentvény megadása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2017. 

évi éves beszámolóját 368.573 eFt nettó árbevétel mellett, 221 eFt eredménnyel 

(nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba 

helyezi. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda 

Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy 

Molnár Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2017. évben munkáját a 

gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére 

a Ptk. 3:117.§-ban foglalt felmentvényt megadja. 

 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1494   Száma: 18.05.31/23/0/A/KT 
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Ideje: 2018 május 31 15:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 84.62 73.34 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 15.38 13.33 2 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1494   Száma: 2018.05.31/23/0/A/KT 

 

154/2018. Kth. 

A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító 

Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját 203.695 eFt bruttó árbevétel mellett, 

2.489 eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az 

eredménytartalékba helyezi. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 

ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár 
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Ferenc ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2017. évben munkáját a gazdasági társaság 

érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117. §-ban 

foglalt felmentvényt megadja. 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Molnár Ferenc Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2017.évi egyszerűsített éves 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Úgy szokták összefoglalni, hogy nagy önkormányzati cég a Városgazda Zrt. és a Halasi Média 

és Kultúra Np. Kft. (továbbiakban: HMK) az, amely részben önkormányzati feladatokat, 

részben egyéb feladatokat ellátva próbálja meg az itt élőket minél teljesebb körben kiszolgálni. 

A Városgazda Zrt. alapvetően a környezetük rendben tartásával, angolosan a hardware 

részével foglalkozik a városnak, a HMK pedig igyekszik minél változatosabbá tenni az itt élők 

mindennapjait. Kiemelné azt, hogy az előző ciklusban elindított integráció újabb feladatokkal 

bővül, hiszen három nagyon komoly projektet visz ez a cég. A Sóstó turisztikai fejlesztését, a 

szélmalom turisztikai fejlesztését, illetve egy új táncház létrehozását, amiről azt gondolja, 

előrevetíti azt, hogy itt a következő években komolyan szeretnének foglalkozni a város 

turisztikai életének a fellendítésével. Nyilvánvalóan egy fontos pillére lesz ennek a cég, akik a 

médiafeladatokat is ellátják. Itt szeretné megragadni az alkalmat, hogy gratuláljon ahhoz, 

második helyet értek el a Helyi Televíziók Helyi Érték díjátadóján a Halas TV Híradójával. 

Erre eddig még ebben a körben nem nyílt lehetőség. Bíztatná Ügyvezető asszonyt is arra, hogy 

a korábban megkezdett integrációt ilyen ütemben folytassák, hiszen azt hiszi, hogy a nyilvános 

rendezvényeken látszik az, hogy amit a korábbi döntéshozók elképzeltek, az működik a 

mindennapokban. Itt szeretné megköszönni a munkájukat.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is még annyit mondana, hogy köszönik Ügyvezető asszony munkáját és természetesen a teljes 

csapatnak. Kívánják, hogy jól sikerüljön az idei év is. Most indulnak bele majd a komolyabb 

rendezvényekbe, remélik, hogy ezek hasonlóan fognak tudni zárni, mint a tavalyi évben is, s 

szépen meg tudnak valósulni. Köszönik szépen a beszámolót és a tavalyi évi munkát.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1495   Száma: 18.05.31/24/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1495   Száma: 2018.05.31/24/0/A/KT 
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155/2018. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 

Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját -13.025 eFt mérleg szerinti 

eredménnyel (hiány) elfogadja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 

Szolgáltató Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.  

 

 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

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

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági mellékleteinek elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Pajor Kálmán Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke:  

 

Bejelenti és nem az előterjesztés kapcsán azt a közérdekű dolgot, hogy az úgynevezett TOP 

pályázat kapcsán felújításra kerül a Csipkeház csipkemúzeuma, s emiatt ez év augusztusától 

körülbelül fél évig zárva tart a csipke múzeum. Természetesen ezen időszak alatt a csipkevarrás 

és árusítás folyik, csak kijelölt helyeken a csipkeházban. Ha valakinek olyan vendége érkezik a 

nyár folyamán, aki szeretné megtekinteni, tőle elnézést kérnek, de szíveskedjenek a nagyon 

szépen felújított Thorma János Múzeumba átirányítani. Ők sajnos ezen időszak alatt nem 

tudják fogadni őket. Ezt szerette volna csak elmondani ezen fórum előtt is.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha egyébiránt van az alapítvány beszámolójával kapcsolatban kérdés, arra is vissza tudnak 

térni. 

 

-----Kérdések----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Elnök úrtól csak annyit kérdezne, hogy említette, ha itt a nyári időszakban, vagy a felújítás alatt 

érkezik valaki, akkor neki egy kis türelemmel kell lennie. Felmerült-e annak a lehetősége, hogy 

néhány csipkét akár más helyszínen, akár a múzeumban időszaki jelleggel kiállítsanak? Hogy 

tényleg ne menjen haza senki úgy Halasról, hogy nem tudta megtekinteni. Nyilván nem a teljes 

kiállítási anyagra gondol, hanem néhány olyan darabra, ami talán ki tudja elégíteni az 

érdeklődők igényeit.  

 

Pajor Kálmán Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke:  

 

Eddig erről nem volt szó. A halasi múzeumban vannak kiállított csipkék, az állandó kiállításon, 

azokat meg lehet tekinteni. Hogy a múzeum csipkéiből egy időszakos kiállítást rendezzenek egy 

fél évre valahol a város más pontján, ez nem merült még fel, ez az igény. Ugyanis a Csipkeház 

területén egyik helyiségükben sem tudják ezt megoldani, hiszen mind az előtér burkolata, mind 

a kisterem, mind a csipkemúzeum burkolata cserére kerül. Tehát ott pallókon lehet majd 

járkálni. Méltatlan lenne véleménye szerint egy időszaki kiállításra ez a helyszín. Valószínű, 

hogy nélkülözni kell a nagykiállítást, egy nagyobb szabású kiállítást fél évig a vendégeiknek. 

Ha esetleg a város úgy gondolja, hogy valahol tud biztosítani egy helyiséget egy időszakos 

kiállításhoz, installációkkal meg tudnák oldani, hiszen rendelkezésre állnak azok a lehetőségek, 

amelyek a nemzetközi csipkekiállításokon szerepelni szoktak, azok a háttérberendezések. Ez 

megoldható, de erről ők a felújítás kapcsán még nem döntöttek, hogy legyen ilyen, vagy se. Ha 

közösen úgy döntenek, hogy legyen ilyen, akkor megoldható.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Elnök úr válaszára annyit reagálna, úgy hiszi, hogy ezt a feladatot megnyerte magának. Ő ezt 

körüljárja, hogy esetleg az installációkból arra az időszakra tudnak-e esetleg találni 

valamilyen megoldást.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámolók elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1496   Száma: 18.05.31/25/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:53  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #26; 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: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1496   Száma: 2018.05.31/25/0/A/KT 

 

156/2018. Kth. 

Az önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

mellékleteinek elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 

Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 

Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 

Sportjáért Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Városért 

Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
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Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Karsai Zsuzsanna elnök, Berki Viola Közalapítvány 

Pajor Kálmán elnök Halasi Csipke Közalapítvány 

Horváth Anikó elnök, Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Jelentés a 2017.évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jelentés elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1497   Száma: 18.05.31/26/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1497   Száma: 2018.05.31/26/0/A/KT 

 

157/2018. Kth. 

Jelentés a 2017. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben végrehajtott 

felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített, a tárgyévre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőrzési vezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

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

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Csak nagyon röviden összefoglalná. A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályon 

belül egy új csoportot hoznak létre, amely konkrétan a fejlesztések és beruházások 

koordinálásával foglalkozik. Azt gondolja, hogy ennek alapvetően örömteli oka van, hiszen az 

elmúlt időszakban a nyertes pályázatok száma elérte azt a szintet, ami ezt az átszervezést 

indokolttá teszi. Az elkövetkezendő években ilyen szempontból egy kiemelt időszak fog 

végbemenni a városházán, amely indokolttá tette az erősítést. Azt hiszi, az is egy örömteli hír 

lehet ezzel kapcsolatban, hogy a csoport élére egy olyan kiskunhalasi származású szakembert 

tudtak hazacsábítani, aki elég komoly tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Szerinte ez 

egy jó üzenet abból a szempontból, hogy ők is igyekeznek a csapatukat úgy erősíteni, hogy 

minél több halasi kötődésű szakember dolgozzon a városházán.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1498   Száma: 18.05.31/27/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1498   Száma: 2018.05.31/27/0/A/KT 

 

 

158/2018. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetésére. 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Osztályvezetők, csoportvezetők 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 



87 
 

 

 

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

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2017.évi működéséről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1499   Száma: 18.05.31/28/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1499   Száma: 2018.05.31/28/0/A/KT 

 

 

159/2018. Kth. 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. 

évi működéséről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót 

tudomásul vette. 

 

 

Határidő:  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Bedő Tamás Társulási Tanács Elnöke, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: 2017.évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi 

buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

A cég ügyvezetője itt van körükben, amennyiben kérdés van, hozzá is lehet intézni.   

Azt gondolja, hogy már az elmúlt évben is nagyon részletes beszámolót kaptak, ez az idei is 

hasonlóan jól sikerült. Szeretné megköszönni ezúton is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1500   Száma: 18.05.31/29/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 15:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1500   Száma: 2018.05.31/29/0/A/KT 

 

 

160/2018. Kth. 

2017. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési 

szolgáltatás tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 

kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2017. évi beszámolóját. 

 

 

Határidő:  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter ügyvezető (Halas Busz Kft.) 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Weiszhaupt János szakmai vezető (Halas Busz Kft.) 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1501   Száma: 18.05.31/30/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 16:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1501   Száma: 2018.05.31/30/0/A/KT 

 

 

161/2018. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló május havi beszámolót.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tapodi Attila képviselő jelenleg nincs itt, neki akkor a következő alkalommal fogják feltenni a 

válaszokat. 

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a hulladékgyűjtő konténerek környékének 

megtisztítására kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a fák gyökerei által megrongált Ady Endre utcai 

járda javítására kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja, reméli, hogy minél hamarabb születik valamiféle megoldás.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy az Állomás-Vasút-Kossuth u. által körülölelt 

lakótelep játszótér kialakítását kapott választ elfogadja-e.  
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Megértette, hogy határozat szükséges hozzá.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy az Erdei téren több probléma megoldására kapott 

választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nem tudja elfogadni, mert az ég világon semmi nem történt azóta sem. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1502   Száma: 18.05.31/31/0/A/KT 

Ideje: 2018 május 31 16:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 9 75.00 60.00 9 

Nem 3 25.00 20.00 3  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Nem JOBBIK 

Váradi Krisztián Nem SHT 
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Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1502   Száma: 2018.05.31/31/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület elfogadta az interpellációra adott polgármesteri 

választ.  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a Kárpát u. 15. mögött homokozó karbantartására 

és új eszköz kihelyezésére kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja a választ.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a Nagy Szeder István utcában a járda vízelvezetései 

problémáinak megoldására kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Igen, erről már beszéltek. Elfogadja a választ.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a Sóstó Csárda mögötti földutak gréderezésére 

kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja a választ.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a vásártért és a mázsaház közötti szakaszon az út 

gréderezésére kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja a választ.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel az interpellációs válaszadás végére értek. Mivel nem jelentkezett a mai napon senki 

interpellációval, azt is jelenti, hogy a képviselő-testületi ülésük napirendjeinek is a végére 

értek. Köszöni mindenkinek a hatékony munkát és az érdemi vitát. További szép napot kíván 

mindenkinek.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Juhász György :)     (:Vizkeleti Szabolcs :) 

 


