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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.  

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.  

 

(12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

2. Tapodi Attila 1  SHT 

3. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (3 fő 20 %) 

 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási 
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osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Juhász Gábor       közművelődési referens 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 

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

ügyvezetője 

Vili Gábor Víziközmű Társulat elnöke 

Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár 

igazgatója 

Dr. Szepesvári Szabolcs Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

főigazgatója 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Váradi Krisztián és Vincze Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. Miniszter úr korábban itt szolgált városukban,ő volt a 

laktanya parancsnoka és hosszú időn keresztül. Nagyon örül annak, hogy a képviselő-testület 

ezt a döntést hozta. Miniszter urat várják május elején a Város Napján, a díszpolgári cím 

átadásakor. Ezúton is gratulálnak neki ehhez a címhez.  

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

 

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

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A korábbi baloldali, szocialista kormányok a közüzemeket külföldi kézbe játszották át és az ő 

érdekeiket érvényesítették a villany, a gáz árában, például a garantált profit módszerével. A 

Fidesz-KDNP ezzel szemben a családok érdekeit képviseli és visszaszerezte köztulajdonba a 

közszolgáltatókat és az árak leszorítását tekintette céljának. A rezsicsökkentés néven ismert 

programot a gáz-, a villany- és a vízszolgáltatás esetében könnyű érvényesíteni a számlán való 

jóváírással és az árak kordában tartásával. A fával tüzelők esetében nehezebb volt a feladat. 

Egy nyilatkozatot kellett adni, hogy más módon nem veszi igénybe a kedvezményt, valamint a 

támogatás módját is eldönthette a fogyasztó. Választani lehetett a tartályos gáz, a palackos gáz, 

szén, vagy tűzifa közül. A rezsicsökkentés így vált teljessé, most már minden háztartásra alanyi 

jogon vonatkozik. Az igények összesítése és a szükséges mennyiségek pályáztatása után kerül 

sor a háztartásonkénti 12 ezer forintos utalványok kiosztására. Ezúton köszönik Szűcs Csaba 

alpolgármester úr felajánlását, hogy rendelkezésre bocsátotta a nemrég felújított Rostás László 

Közösségi Házat. Ez a hely erre a célra sokkal alkalmasabb, kényelmesebb, mint a Városháza. 
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Többen tudnak leülni várakozás közben és a több ügyintéző lendületesebb haladást tud elérni. 

Köszönik az ő munkájukat is. Bizonyára megelégedésére fog szolgálni mindenkinek ez a 

megoldás. Az együttműködés szép példája ez is, amelyet örömmel látnak. Kiskunhalasra már 

nem a szembenállás, a politikai iszapbirkózás jellemző, hanem a megoldásra törekvés, a közös 

gondolkodás. Így lehet egyről a kettőre jutni. Külön öröm, hogy a fautalvány érvényesítése nem 

kerül többletpénzbe, a fa aprítása és a kiszállítás a vállalkozó költségén történik. Köszönik a 

nagyvonalú hozzáállást. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ahogy ők is tudják, két évvel ezelőtt egy kormányzati döntésnek köszönhetően 61 millió Ft-ot 

kaptak a birkózócsarnok építésére. Nem volt egyszerű eljutni idáig, hogy el is kezdődjenek a 

munkák. Volt pár akadály, de múlt héten a vállalkozó elkezdte a munkát. Hozzátartozik az is, 

hogy a tervezői költségvetés két évvel ezelőtti. Ezért azokkal az árakkal ma már ezt a csarnokot 

nem lehetett volna egyébként felépíteni az eredeti tervek alapján. Ezért pluszforrást kellett 

bevonni. Mivel az önkormányzat költségvetését nem akarták azzal terhelni, hogy önrészt kelljen 

az önkormányzatnak bevállalni, ezért egy közel fél éves tárgyaláson vannak túl Németh Szilárd 

elnök úrral és az elnökséggel. Másfél héttel ezelőtt vett részt az elnökség ülésén, ahol újabb 31 

millió Ft-ot ítéltek meg a birkózócsarnok építésének. Előre láthatólag, legalábbis nagyon bízik 

benne, május-június magasságában a minisztériummal meg tudják kötni a támogatási 

szerződést. Egyben itt szeretné kérni Polgármester úr és a testület segítségét, hiszen a 

támogatási szerződés bár meg fog születni, de maga a finanszírozása várhatóan csak 

októberben fog megtörténni. Akkor tudja megkapni az önkormányzat a pénzt. Ezért arra kéri a 

testületet, ha eljutnak odáig, akkor ezt a 31 millió Ft-ot előlegezzék meg. Ez október végén 

várhatóan az önkormányzat bankszámlájára visszaérkezik. Ebben kéri majd a testület 

segítségét. Ha ez rendben tud lenni, akkor már majdnem nyugodtan kijelenthetik, hogy talán 

szeptember végére kész lesz a csarnok és át tudják adni. Emellett még az elnökségi ülésen, 

előtte Polgármester úrral egyeztetve, felajánlotta a birkózó szövetség elnökségének, hogy 

kihelyezett elnökségi ülés, hiszen minden évben egy várost meglátogatnak, az idei évben 

Kiskunhalasra fognak érkezni áprilisban. Azt gondolja, hogy ez is nagyon jó dolog, hogy egy 

szövetség teljes elnöksége meglátogatja őket. Azt gondolja, köszönhető ez a jó kapcsolatnak. 

Akár Polgármester úrral, akár Bányai képviselő úrral az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot 

építettek ki, akár Németh Szilárd elnök úrral, akár pedig a kormány más tagjaival is.  

 

Juhász György képviselő: 

 

Magyarországon generációk óta folyamatosan csökken a gyermekszületések száma. Az elmúlt 

évtizedben már inkább hullámzást mutatva hol csökkent, hol kismértékben növekedett. A 

gyermekszülések, a családok gyermekvállalási hajlandósága alapvetően fontos nemcsak a 

családok, hanem a társadalom egészének jövője szempontjából is. A hosszú távú negatív 

tendenciák lassan visszafordíthatatlanná teszik ezt a folyamatot. A legtöbb kormányzat 

megpróbált foglalkozni a társadalmi, vagy ha úgy tetszik, állami szintű beavatkozás 

lehetőségével. Némelyik több-kevesebb kiigazítást is tett a meglévő családtámogatási 

rendszeren. Úgy tűnik, most már elkerülhetetlen egy végiggondolt, nagy társadalmi 

támogatottságot élvező, hosszú távra készült program megvalósítása, hogy végre megforduljon 

a negatív tendencia. Ennek előfeltétele volt a gazdaság olyan mértékű növekedése, amely 

lehetővé teszi a jövőbe való befektetést. A családvédelmi akcióterv többféle támogatással segíti 

a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. Az akcióterv a nemzeti konzultáció eredményeit szem 

előtt tartva készült. Bevezetésre került a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása. Az akár 

10 millió Ft összegű kölcsön törlesztése a születendő gyermekek számának függvényében 
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csökken, a harmadik gyereknél pedig elengedésre kerül. Kettő, vagy több gyermekesek már 

használt lakásra is felvehetik a CSOK (lásd: családi otthonteremtési kedvezmény) 

kedvezményes kamatozású kölcsönt. Bővül a jelzáloghitel, csökkentésre jogosult gyermekes 

családok köre, s a támogatás összege. Személyi jövedelemadó mentességet kapnak a legalább 

négy gyermeket nevelő édesanyák. Támogatást kapnak autóvásárláshoz a nagycsaládosok. 

Megvalósul a teljes bölcsődei ellátás. Három év alatt újabb 21.000 bölcsődei férőhely létesül. 

Ebből már az idén megvalósul 10.000 férőhely, így a jelenleg 50.000-ről 20200-ig több, mint 

70.000-ra bővül a bölcsődei férőhelyek száma. Bevezetésre kerül a nagyszülői GYED (lásd: 

gyermekgondozási díj).  

Az intézkedések várható életbe lépése részben idén július, illetve 2020.január. Nehéz 

megjósolni azt, hogy mindez milyen hatással lehet Magyarország, a magyar társadalom 

jövőjére. Annyi bizonyos, hogy a korábbi intézkedések hatására rövidesen 100.000-ra nő a 

CSOK-on keresztül támogatott családok száma. Ez mintegy 400.000 embernek jelentett 

segítséget és ezen belül 46.000 gyermek születését döntötték el a fiatalok. A kormányzat célja 

az, hogy a támogatások a lehető legszélesebb kör számára elérhetőek legyenek. Remélik, hogy a 

kiskunhalasi családok, fiatalok is egyre nagyobb számban élnek az új lehetőségekkel, s a 

gyermekvállalás sok tényezős dilemmája a gyermek vállalása felé billenti a mérleg nyelvét. Ezt 

próbálja támogatni Kiskunhalas Város Önkormányzata is a maga eszközeivel és 

intézkedéseivel.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

A város és az önkormányzat nyilvánossága előtt szeretné hangsúlyozni a kiskunhalasi véradók 

fontos szerepét, segítségét és áldozatvállalását. Nélkülözhetetlen az a segítség, amelyet a halasi 

véradók nyújtanak, hiszen évente több száz véradás történik. A vér nélkülözhetetlen a nagyobb 

műtétekhez, életmentő kezelésekhez, gyógyászati vérkészítmények előállításához. Az önkéntes 

véradók segítsége nélkül évente több mint 400 ezer vérre szoruló beteg gyógyulására nem 

kerülhetne sor. Ahhoz, hogy hazájukban, Magyarországon a vérellátás folyamatos és 

biztonságos legyen, naponta közel kétezer véradás szükséges. 

A halasi véradásokat a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat területileg 

illetékes munkatársai szervezik. A véradásszervezői mozgalomnak köszönhetően évente 

legalább tizenkét alkalommal városukban is lehet a véradóknak élni a segítséggel, lehetőség 

szerint minél közelebb az otthonukhoz, munkahelyükhöz. A véradás egyfajta önkéntes 

szűrővizsgálat is egyben, hiszen ezáltal saját egészségükért is sokat tehetnek, segítenek, és 

emellett magukat is vizsgáltatják. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából már egy telefonos 

applikáció figyelmezteti őket, hogy véradás után eltelt 56 nap, és újra mehetnek vért adni, 

ugyanakkor azt is megmutatja, hogy ezt hol tehetik hozzájuk a legközelebb. 

Amikor kifejezik hálájukat a véradóknak, akkor köszönettel tartoznak a Magyar 

Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt munkatársainak, önkénteseinek, hogy egész évben szervezik a 

véradásokat városukban is. 

Az egyik legfontosabb feladat nyilván itt is a fiatalok bevonása, a fiatalok körében a véradás 

népszerűsítése, hiszen a véradásnak is van egy korfája, és mint sok másik korfa, ez is lefelé 

szűkülést mutat, vagyis a fiatalok kevésbé adnak vért, mint az idősebb emberek. 

Szeretné megköszönni azt a lehetőséget, amely a halasi véradóknak egy szimbolikus ajándékkal 

köszöni meg ezt a fajta önzetlen segítséget. A város számára is fontos, hogy a véradásszervezők 

munkája és ezáltal a véradás valamennyi alkalommal eredményes és sikeres legyen, amelyhez 

február eleje óta a véradók számára adható ingyenes strandbelépőt biztosít. Ezt a februári 

véradáson adta át Fülöp Róbert polgármester úr a véradást szervezők részére. 

Tisztelt Képviselő-testület! Arra biztatja a testület tagjait, a hivatal és a városban levő 

önkormányzati intézmények, szervezetek, cégek munkatársait, hogy aki teheti, adjon vért. 
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Vegyenek jó példát a kiskunhalasi középiskolásoktól, hiszen a napokban véradóverseny 

kezdődik a fiatalok körében, itt a városban. 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

(Előadja: Szili Anett titkársági ügyintéző)  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1687   Száma: 19.02.21/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 13:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1687   Száma: 2019.02.21/0/0/A/KT 

 

24/2019. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 21-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi Költségvetéséről szóló 

rendelet tervezete  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

4.  Életkezdési és iskolakezdési támogatások kidolgozása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó 

gyermek és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása  

Fülöp Róbert 

polgármester 



8 
 

 

8.  Városi Filmszínház Bérleti Megállapodás módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási 

Szerződés mellékletének módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  A Halasi Városgazda Zrt. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  A Halas-T Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2018. évi szakmai 

beszámolójának jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2019. évi üzleti 

tervének jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Kft. között fennálló szakmai együttműködés program 4. számú 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási 

rendje illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója és 2019. évi 

munkatervének jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A Thorma János Múzeum 2018. évi beszámolójának, valamint 2019. évi 

munkatervének jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti 

beszámolója a 2018. évben végzett közművelődési tevékenységéről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

19.  A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás 

szerinti beszámolója a 2018. évben végzett közművelődési 

tevékenységéről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Villamos és földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos 

közbeszerzéshez történő csatlakozással 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Előleg kifizetési kérelem benyújtása tanyavillamosítási pályázatnál Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. beszámolója a 2018. évi bérleti 

díj terhére elvégzett felújítási munkáiról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2018. évi munkájáról szóló 

beszámoló  

Fülöp Róbert 

polgármester 
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24.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt kérné a képviselőktől, hogy most tekintsenek el az SZMSZ által biztosított keretekből és 

biztosítsanak hosszabb lehetőséget Főigazgató úrnak, hogy bemutassa a kórház elmúlt 

időszakát, s a jövőjét. 

 

dr. Szepesvári Szabolcs Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója: 

 

Úgy állította össze, hogy 2017-hez viszonyítva is lássák a számokat. Valamennyivel csökkent, 

de lényegesen nem változott a az ellátott fekvőbetegek száma. 21 ezret meghaladta 2018-ban is. 

Az ápolási napjuk egy kicsit kevesebb volt. Lényegében a halálozási arányuk 1 %-ot csökkent. A 

műtétek száma lényegesen mérséklődött. Mindenféleképpen az idei évben előrelépést 

szeretnének elérni. Ebben nagy szerepet játszott dr. Vajda Kornél főorvos úr és Kremzer doktor 

kórházból való távozása. Ennek ellenére jól látszik, hogy a teljesített súlyszámuk meghaladta az 

előző évit. Ez tulajdonképpen abból a szempontból üdvözlendő, hogy mérsékeltebb ráfordítások 

mellett jobb bevételi arányt lehetett elérniük. A kézmix indexük, vagyis az esetek bonyolultsága 

is némileg növekedett. Összességében 2018-ban 5.273 millió Ft NEAK (lásd: Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozást kaptak a fekvőbeteg ellátásra.  

A járóbeteg ellátásban szintén ugyanígy 2017-es adatokhoz viszonyítva az ellátott betegszám 

lényegesen nem változott. A teljesített német pont magasabb volt, mint előző évben. 

Valamennyivel sikerült emelni a járó TVK-jukat (lásd: teljesítmény volumenkorlát) is. A 

finanszírozott német pontjuk is kedvezőbb volt a 2017-hez viszonyítva. A finanszírozási 

összegek 2017.november 1-je óta nem változtak.  

Tavaly, amikor hasonló időben itt volt, intézkedésként bemutatta, hogy mit szeretnének 

végrehajtani a kórházban. Ebből megvalósult a külső és belső kommunikáció kialakítása. 
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Nagyon kedvezően befolyásolja a kórházban a munkavállalók hozzáállását, hangulatát, a napi 

nehézségek feldolgozását az, hogy egyrészt kommunikációs tréningeken mentek keresztül, 

másrészt személyes segítséget is kapnak a tréningen részt vevő coachtól és munkatársaitól. A 

honlapukat megpróbálják naprakészen, aktualizáltan tartani. A közösségi médiafelületet 

aktívan használják. Ennek jól látszó előnyei vannak. Pozitív változásokat lehetett elérni a 

kórház megítélését tekintve is. A kórház arculatának kialakítása és változtatása elsődleges cél 

volt. Egy jó minőségű munkát, ha jó fényben mutatnak be, az mindig kedvező visszhangra talál. 

A kórházi rendnek és a tisztaságnak a növeléséért a takarítószolgálat munkáját áttekintették, 

racionalizálták, az eszközök meglétét ellenőrizték és megpróbálták pótolni. A kórházi 

kézfertőtlenítés megoldását ígérték a tavalyi évre. Ebben mind álló, mint a kórtermek 

bejáratánál elhelyezett, falra szerelhető, szenzoros alkoholos kézfertőtlenítők elhelyezése 

megtörtént 2018-ban olyan helyeken, ahol belebotlik mind a személyzet, mind a látogató, mind 

a beteg. Idei évtől a cél az, hogy az elfogyott kézfertőtlenítő mennyisége is közelítsen az európai 

átlaghoz. Nagyon keményen le van maradva Magyarország ebben az EU-hoz viszonyítva. A 

kórházhigiénés csoport munkájának az áttekintését is elvégezték kórházhigiénikusukkal. Erre 

új miniszteri rendelet is történt. Ennek megfelelően olyan intézkedések történtek, amelyek a 

kórházi fertőzések számának csökkentését célozzák.  

Az élelmezés munkájában sikerült változást elérni. Ez egy valós reggeli a kórházban. Új 

tálalási rendet vezettek be. Ezzel tulajdonképpen a hulladékukat is sikerült csökkenteni. Sokkal 

szívesebben eszik meg a betegek ilyen tálalás mellett a reggeli és vacsora mennyiségüket. Ez 

egy folyamatos átállást igényelt és létszámfejlesztést is a konyhánál. Mindenesetre kedvezőek a 

visszajelzések a betegeik felől.  

A jogi képviselet kialakítását is célul tűzték ki. Ez megvalósult dr. Király Bernadett a kórház 

jogászaként nagyon hasznos munkát végez számukra. Főigazgatói viziteket vezettek be. Minden 

hétfőn délután két órakor indul különböző osztályokon. Ennek a célja az, hogy az 

orvosigazgatóval, az ápolási igazgatóval, a főgyógyszerésszel, s az üzemeltetési igazgatóval 

közösen helyben tudjanak segítséget nyújtani a dolgozóiknak.  

A kórházi közlekedés megoldása nagyon kritikus probléma. A parkolók kialakítására megtették 

az első lépéseket. A tervezési folyamaton túl vannak.  

A Magyar utcai járda kijavítása megtörtént. A Magyar utcai lejárat átalakítása úgy, ahogy 

eredetileg tervezték, hogy oda-vissza kétsávos forgalmat lehessen megcsinálni, biztos nem 

megvalósítható, vagy csak nagyon drágán megvalósítható. Ezért inkább abban gondolkodnak, 

hogy a mentők és a régi Kövecs ház közötti kijáratnál kijáratot biztosítsanak a kórházból és a 

Magyar utca felől csak bejáratot egy egyirányúsított forgalommal. Ez a reggeli tumultusokat 

nagyban tudná mérsékelni.  

A liftek racionalizálása megtörtént. A gyűjtővezérléssel való felokosítása mind 

költségmegtakarítást, mind a liftek sebességének a növekedését okozta.  

A kórház Jobb Műszer Kevesebb Szenvedés Alapítványát sikerült újraéleszteni. A közhasznúság 

visszaállítása idén valósítható meg. Tavaly 15 millió Ft bevétele lett az alapítványnak. Mind a 

betegeiktől, mind a dolgozóiktól és városból is szívesen fogadják az 1 %-os felajánlásokat is.  

Most számokban is bemutatná a tavalyi évet. Saját forrásból 7,2 millió Ft-ot költöttek a tavalyi 

évben az informatikai rendszer fejlesztésére. Az idén lesz kiírva a HIS (Healthcare Information 

System) rendszer közbeszerzése, ami az elkövetkező három-négy évre biztosan meg fogja 

határozni a kórház informatikai rendszerét. Olyan építészeti, gépészeti megoldásokat próbáltak 

komfortosítással, plusz szolgáltatásokkal saját forrásból biztosítani, ami egyrészt a betegeik, a 

munkavállalóik körülményeit javítja. Másrészt régóta elhúzódó és feltétlenül szükséges volt az 

intenzív osztály és újszülött, koraszülött osztálynak a klímakarbantartása. Megtörtént egy nagy 

vérhűtő beszerzése, a gyógyszertárnak új raktárt alakítottak ki, a pszichiátrián belül 

gyászterápiás helyiséget. Olyan, az ÁNTSZ (lásd korábban: Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat) által szorgalmazott dolgot kellett megoldani, ami a fertőző osztály 
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egyirányúsított forgalmát biztosítja. Új külső kétszárnyas ajtó került beépítésre. Egy 

babamentő inkubátort helyeztek el a gyermekgyógyászati rendelő bejáratánál. Emellett 

folyamatosan az osztályok és kórtermek festését, renoválását tartották szem előtt. Jól látszik, 

hogy racionálisan haladtak végig minden olyan osztályon, ami erre rászorult. Orvosi műszer 

beszerzésre, cserére, vagy javításra szintén saját forrásból 32,5 millió Ft-ot költöttek el a 

tavalyi évben. Megpróbáltak olyan egyensúlyt tartani, hogy ne mondhassák azt, minden 

szentnek maga felé hajlik a keze, még neki is, ugyanúgy a sebészeti szakmáknál, a 

társszakmáknál, mindenhol azokat a fejlesztéseket hajtották végre, ami a legszükségesebb és 

legégetőbb volt. Így a gasztroenterológián új video endoszkóp került elhelyezésre, a 

kardiológián egy Toshiba ultrahang, s egy proBNP mérőkészülék, ami jelen pillanatban 

Bács-Kiskun megyében csak náluk elérhető, s a szívelégtelenség diagnosztikájában egy nagyon 

nagy előrelépést jelent. Belgyógyászaton belül EKG-t, a neurológián belül EMG készüléket 

helyeztek el. Az intenzív osztály az anesztéziai betegek monitorizálásához egy új kapnográf 

modult kapott, illetve a vérgáz analizátort itt is és a sürgősségi osztályon is lecserélték. A 

radiológián a lineáris vizsgálófej javítása és cseréje történt meg. A kiskőrösi szakrendelőbe egy 

új spirométert vettek. A traumatológiai műtéti ellátás, az urológiai műtéti ellátás, s a sebészeti 

műtéti ellátás, valamint a gégészeten egy új laringofiberoszkóp vásárlásával ezek az 

eszközberuházások történtek.  

A patológián vis maior alapból egy új beágyazó, víztelenítő berendezést sikerült elhelyezni, ami 

nélkül a szövettani vizsgálatok nem kivitelezhetők. A régi közel negyven éves beágyazó asztal 

cseréjét kellett megvalósítani. A gyerek szakrendelőben egy új kardiológiai ultrahang 

beszerzése sikerült szintén vis maior alapból. A továbbiakban olyan építészi, gépészeti 

beszerzéseket mutatna be, amelyeket szintén az AEK (lásd: Állami Egészségügyi Központ) vis 

maior alapjából sikerült lehívni. Ez összesen majdnem 95 millió Ft. Új nővérhívó rendszert 

alakította ki. A régi már nagyon régóta nem működött. Ez egy korszerűen bővíthető wireless 

rendszer, ami a betegek biztonságérzetét és komfortját növeli. A konyhában közel 6 millió Ft- 

értékben történt fejlesztés még az év elején a tálcás reggeli és vacsora felszolgálásához. A 

negyven éves oxigénátváltó központ cseréjét meg kellett valósítani. A kórházi szünetmentes 

központ javítása, akkumulátor cserére szorult. Ez is 2,5 millió Ft volt. A konyha szintén negyven 

éves légtechnikai berendezés cseréjére, a külső nyílászárók cseréjére és a hotelépület külső 

tűzlépcsőjének a felújítására megérkezett a pénz. Ezt most az első negyedévben fogják 

megvalósítani.  

A konszolidációs pályázat keretében 16,5 millió Ft-ot a fűtési rendszer szabályozásának a 

kialakítására sikerült elnyerniük. Ennek az értelme az, hogy a külső épületeiket olyan szinten 

kellett túlfűteni a szabályzók híján, hogy a nagy házban is meleg legyen, hogy egy felesleges 

pazarlást vont maga után. A liftvezérlés átalakítását is ebből a forrásból sikerült finanszírozni. 

Az újszülött osztályra 1,5 millió Ft-nyi adomány érkezett a Naturaqua felajánlásával. A Jobb 

Műszer Kevesebb Szenvedés Alapítványuknak a tavalyi évben 3 millió Ft-ját fordították a 

kórház fejlesztésére a bevételeiből. Reumatológiára rehabilitációs ágyakat szereztek be, a 

neurológián egy alvásdiagnosztikai készüléket helyeztek el, ami eddig még nem volt elérhető, s 

a kardiológiára kisebb orvosi segédeszközöket szereztek be. Uniós pályázati forrásból orvosi, 

ápolás és informatikai eszközöket sikerült beszerezni. Mind a patológiára, mind a központi 

sterilizálóba egy új plazmasterilizátort több, mint 30 millió Ft értékben. A gasztroenterológiai 

szakrendelésen két darab kolonoszkópos torony és endoszkóp mosó kerültek 35 millió Ft-ba. 

Szintén uniós forrásból a lelki egészségközpont elindításához különböző eszközöket sikerült 

beszerezniük. A pszichiátriájukon egy nagyon nehéz ügyfélkapus bírósági bejelentés 

mindennapi igényét kiszolgáló számítástechnikai fejlesztést hajtottak végre. 

Helyiségfertőtlenítőkhöz a takarítószolgálathoz közel 4 millió Ft értékben két 

helyiségfertőtlenítő került beszerzésre. A kézhigiénés fejlesztésük, amit az elején mutatott, a 13 

millió Ft-ot meghaladta. Sikerült a kórházba új multifunkciós ágyakat profi matracokkal, 
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ágyneműkkel 86 darabot vásárolni 63 millió Ft értékben. Az idén még várható 161 darab új 

kórházi ágy, aminek szintén a sikeres közbeszerzése folyamatban van. Az éjjeli szekrények 

cseréjét is tervezik.  

A legnagyobb dolog, amit sikerült a tavalyi évben elérni, hogy év végére Zrt.-vel aláírták a 

Dél-Konstrukt Zrt.-vel, mint fővállalkozóval a hotelépületük nyílászáróinak kicserélési, 

hőszigetelési projektjének a szerződését. Erre 360 millió Ft uniós forrást sikerült pályázaton 

elnyerni. Ez a kivitelezés január 15-én az előre leegyeztetett munkarendben el is indult, s 

nagyon jól is halad a kivitelező.  

Összességében 2018-ban 683 millió Ft-ot sikerült a kórházba a NEAK finanszírozáson túl 

beruházniuk. Emellett, hogy ne csak a számok és a pénz bűvöletében éljenek, ami ugye nagyon 

fontos mutatója egy intézménynek, de azt hiszi, hogy a humánerőforrás megbecsülése is 

ugyanolyan súllyal kell, hogy latba essen. Elismerő oklevelet kaptak a Dékáni Árpád 

Szakgimnáziumtól. Az év ápolója kitüntetést idén Bánóczki Imrénén kapta az Ápolók 

Nemzetközi Napja alkalmából. Gratulál neki.  

Kitüntetett kollégák között Semmelweis napon Kiskunhalas Város Egészségügyéért Díjat 

vehetett át Polgármester úrtól Blehó Rita gyógytornász, dr. Rácz-Nagy Ágnes pszichiáter 

főorvosnő és dr. Vancsura János urológus főorvosuk. Semmelweis Emléklapot kapott dr. 

Ferencz Edit, Kiss István, Komlós Lászlóné, Koromné Pecznyik Izabella, Sisák Gyöngyi, Supka 

Marietta, Vass Zsuzsanna, Vincze Ibolya Erzsébet, Tóth Tünde és Zsigmond Mihályné. Ők 

azok, akik a tavalyi évben az áldozatos munkájukért elismerésben részesültek, de az összes 

többi kolléga is mindenféleképpen köszönetet és dicséretet érdemel. Batthyány-Strattmann 

László születésnapján Batthyány-Strattmann László Díjat vehetett át dr. Lengyel János volt 

orvosigazgatójuk, s miniszteri elismerő oklevelet kapott dr. Balog főorvos úr, valamint dr. 

Kellner M. Barnabás szülés-nőgyógyász főorvosuk. Nagyon büszke a kollégáira, nagyon 

köszöni az ő munkájukat, köszöni a városnak a segítő támogatását. Reméli, hogy jövőre már 

egy teljesen más arculatú kórházzal tud a testülethez eljönni, ha lehetőséget kap.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Főigazgató úr már több, mint egy éve már a posztján van, de a képviselő-testület előtt most van 

először. Hagy kezdje azzal a hozzászólását, hogy egykori kórházi dolgozóként, illetve olyan 

képviselőként, aki ily módon rálátással bírt a kórház életére, nagy örömére szolgál, hogy dr. 

Szepesvári Szabolcs úr személyében kapott a kórház új főigazgatót. Mivel szakmai igényességét 

és kiváló szervezőkészségét megtapasztalta és jól ismeri. Az sem elhanyagolható szempont, 

hogy már a kezdetektől láthatják, most is hallhatták, illetve maga a tény, hogy itt van közöttük, 

arra mutat, hogy az önkormányzattal való jó kapcsolatra törekszik, ami a korábbi években nem 

feltétlen volt így a korábbi főigazgatótól. Márpedig a halasi emberek jó egészségügyi ellátása 

úgy gondolja, hogy közös érdeke mind a kórháznak, mind az önkormányzatnak. Ezt egy új 

korszak kezdetének is tartja. Komoly lehetőségeket is lát ebben az együttműködésben. Elég 

hogyha csak a strandnál most kibontakozó fejlesztési lehetőségeket tekinti, s azt a tényt, hogy a 

kórház ott van néhány méterre a strand mellett. Egy javaslattal is élne, hiszen azt mindannyian 

tudják, hogy a vidéki kórházak meglehetősen nehezen kapnak orvosutánpótlást. Megfontolás 

tárgyává tenné, hogy az önkormányzat és a kórház kidolgozna egy olyan ösztöndíjprogramot az 

orvostanhallgatók számára, ami vonzóvá tenné a halasi letelepedést, akár azoknak a halasi 

orvostanhallgatóknak, akiket vissza akarnak csábítani szülővárosukba, akár nem halasiaknak, 

akik itt voltak nyári gyakorlaton és tetszett nekik a város. Egy kis ráhatás talán hasznos lenne 
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ezen a téren. Azt jól érzékelik már az első nyilatkozatok óta és a mostan i prezentáció során is, 

hogy vannak szakmai szempontok. Új orvosok, új szakorvosok, a kardiológiára is egy új vezető 

főorvos érkezett a városba. Új szakmák meghonosítása is szóba került, illetve nagy értékű új 

műszerek beszerzése is szóba került. Mindemellett Főigazgató úr nagy hangsúlyt fektet a 

betegek komfortérzetének javítására, amit szintén az előzőekben hallhattak is. A beszámolóból 

egy adatot emelne ki, mégpedig azt, hogy a járóbeteg ellátás tekintetében egy évben több, mint 

félmillió embert nézett meg néhány tucat orvos, illetve egészségügyi szakdolgozó. Azt hiszi, 

hogy nem kell érzékeltetnie ennek a feladatnak és felelősségnek a súlyát, amikor félmillió 

embert néz meg néhány tucat szakember. Ehhez a nagy kihíváshoz szeretne a következő években 

is sok sikert kívánni és eredményes munkát.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A baloldali kormányok a privatizációt megoldásként állították az egészségügy problémáira. 

Kiskunhalas a leghatározottabb cáfolata ennek. Elbocsátások következtek és forráskivonás az 

új urak érdekében a betegek érdekeivel szemben. A város és a kórház kapcsolata megromlott, 

szó szerint elidegenedés történt. Az új vezetés normalizálta a viszonyokat, végre olyan a város 

és kórház kapcsolata, ami elvárható és illendő. Ennek egy látványos példája például a Magyar 

utcai járda felújítása, amelybe még kerítésáthelyezés is belefért. Kizárólag a hozzáállás 

minőségi változása miatt történhetett ez is meg. Köszöni ezúton is dr. Szepesvári Szabolcs 

főigazgató úr áldásos tevékenységét, amelynek nyomán joggal tekintenek bizakodással a 

jövőbe.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Hozzászólásában rövid lesz. Gratulálni szeretne Főigazgató úrnak a beszámolóhoz és az elmúlt 

egy év eredményeihez. Elég régóta ül itt ő is, hogy legyen összehasonlítási alapja a kórház 

beszámolókra. Több, mint tízet végighallgatott, végigolvasott már. Szerencsére nem ez az első, 

amikor pozitívumokról számolhat be a kórház. Természetesen az azt megelőző években is 

nagyon szép fejlődéseket láttak, kórházfelújítás, bővült a kórház épülete, bővültek a műszerek. 

Azonban azt gondolja, hogy mégis ki kell emelni ezt az idei beszámolót, mert hallgatva és nézve 

ezeket a diákat és a hozzá kapcsolódó számokat, azt gondolja, hogy műszerezettségben, belső 

komfortban talán ilyen jelentős beruházás nem történt még egyetlen évben sem. Gondol itt arra, 

hogy azok az ágyak, amelyeken eddig kellett a betegeknek feküdniük, azokról azt gondolja, hogy 

méltatlanok voltak a XXI.századi elvárásokhoz. Öröm volt látni azt, hogy 86 új ágy és a 

következő időszakban újabb több, mint 100 ággyal, közel 200 új ággyal bővülnek. Jó volt látni 

azt a rengeteg műszert, ami mind a diagnosztika és a gyógyítás modernebb színvonalú 

megvalósítását teszik lehetővé. Röviden, tömören köszöni a nagyon színvonalas beszámoló volt, 

gratulál a munkához és a beszámolóhoz egyaránt, s további sok sikert kíván.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ő is csatlakozni szeretne az előtte szólókhoz. Abszolút ezt a bő másfél évet, amióta megtörtént 

Főigazgató úr kinevezése egy nagyon pozitív folyamatnak lehet szerinte megítélni. Újra úgy 

érezheti az ember, hogy ez a kórház a kiskunhalasiaké. Azt azért ki meri mondani, s az előtte 

szólók is utaltak rá, hogy kicsit idegen testként mozgott az ezt megelőző időszakban ez az 

intézmény. Ezt ő nagyjából oda vezetheti vissza, amikor még a 2000-es évek elején a 

HospInvest nevű csoport egész egyszerűen elrabolta a várostól a kórházat. Talán mostanra 

sikerült ezt az időszakot teljesen lezárni. Szerinte abszolút a pozitív jövőbe tekint az, hogy egy 

új, fiatalos, lendületes csapat áll most a kórház élén. Szeretne az eszközbeszerzések, az épület 
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korszerűsítése, abszolút igazolják ezt szakmai oldalról is. Szeretne három dolgot külön is 

kiemelni. Az egyik a fürdőfejlesztés, amelynek az előkészítésében kinevezése óta részt vesz 

Főigazgató úr. Abszolút pozitívan és konstruktívan áll ehhez a folyamathoz, amelynek szerinte 

az egyik kulcsa és motorja lehet a kiskunhalasi kórház. A másik a közlekedés. Azt gondolja, 

hogy van egy olyan főigazgató, aki észrevette azt, hogy a belváros forgalmának egy jelentős 

részét a kórházba érkezők generálják. Ahhoz, hogy ezt minél komfortosabbá tudják tenni, 

szükség van a kórházra. Szeretné megköszönni, mert ez a hozzáállás teljesen új a kórház 

részéről. Ahhoz, hogy a kórház környékén minél biztonságosabb, rugalmasabb legyen a 

közlekedés, ahhoz mind a kórházra, mind az önkormányzatra szükség van.  

Végezetül a kommunikációt szeretné kiemelni, hiszen a kiskunhalasi kórházról pozitív híreket 

lehet hallani. Ez azért sajnos az országban nem minden egészségügyi intézményben van így. Azt 

hiszi, hogy ennek az elsődleges oka az, hogy itt valóban rendben mennek a dolgok. A másik 

pedig az, hogy erre külön oda is figyelnek. Azt gondolja, hogy nagy-nagy köszönettel tartoznak 

a munkáért és kitartást, jó egészséget kívánnak a Főigazgató úrnak, kollégáinak.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ha egy mondattal szeretne hozzászólni, akkor talán azt tudná mondani, hogy jó és biztos 

kezekben van a kórház. Köszönik neki és a kollégáinak az elmúlt év munkáját. Azt gondolja, 

hogy ezek a fejlesztések, akár összegszerűen, hiszen azt gondolja, hogy a politikusok a 

számokból értenek a legjobban, ez a több, mint 600 millió Ft-os beruházás önmagáért beszél. 

Ez az egyik része, a másik része az, hogy kellett hozzá az áldozatos munkájuk, ezért kéri, 

tolmácsolja a kórház összes dolgozójának a jókívánságukat és köszönetüket ezért a munkáért, 

hiszen tudják, hogy ez nem nyolc órás munka, hanem huszonnégyórás. Ha az orvos hazamegy, 

akkor sincs pihenő, ha be kell menni, akkor teljesen mindegy, hogy hány óra van, akkor 

bemegy. Köszöni szépen. 

Tudja, hogy a kérdéseket lezárták, elnézést kér Polgármester úrtól, de mégis rákérdezne 

Főigazgató úrtól. A sürgősségi betegellátó osztályról már tavaly is beszéltek és már a mostani 

orvosigazgató úr is említette, hogy ott is átalakításokat akar eszközölni. Ha pár mondatot 

mondana róla, azt megköszönné.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit még tegyenek meg, Kuris István László képviselő urat látja, hogy jelentkezik még 

hozzászólásra. Őt még meghallgatnák, utána megadná a szót Főigazgató úrnak, hogy 

reagáljon az elhangzottakra.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Tudja, hogy amikor ők köszönetet mondanak, az is nagyon jól esik a kórház dolgozóinak, de 

talán az a legfontosabb, amikor a betegek írnak egy levelet, s mondanak köszönetet. Ez talán a 

legfontosabb, ami visszajelzés a számukra. Arra szeretne biztatni minden kiskunhalasit, hogy 

keresse fel a szentgyorgyialbertorvosidij.hu oldalt, s ilyen módon is, egy szavazással fejezze ki 

háláját a halasi kórházban dolgozók felé. Hiszen négyen vannak a halasi kórház munkatársai 

közül, orvosai közül, akik most esélyesek a 2019-es orvosi díjra.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja, s Főigazgató úrnak adná meg a szót egy 

zárógondolat erejéig.  
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dr. Szepesvári Szabolcs Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója:  

 

Nagyon szépen köszöni a kedves szavakat. Túl sok is ez. A sürgősségi osztályra kitérve, 

mindenféleképpen fejlesztésre és szervezési problémák megoldására is szorul. Január 1-jétől 

elindult az akut alapellátási egységük dr. Tar Ágnes segítségével, aki önkéntes segítőként 

nagylelkű felajánlásával vesz részt a kórház sürgősségi osztályának a munkájában. Ez ugye 

egyrészt törvényi kötelezettségük is sürgősségi akut alapellátó egységet működtessenek. 

Jelenleg egyeztetések folynak a város vezetésével ennek az egész sürgősségi ellátásnak és az 

ügyeleti rendnek az átalakításáról.  

Dr. Skribanek Zoltán kollégája egy megjegyzését, vagy javaslatát emelné még ki. Nagyon 

fontosnak tartaná azt a javaslatát, amit az ösztöndíjprogrammal kapcsolatban tett. 

Megfontolásra ajánlaná a város képviselő-testületének. A kórházban azt gondolja erről, hogy 

érdemes volna egy dr. Monszpart László Alapítványt létrehozniuk. Dr. Monszpart László 

Alapítvány a humánerőforrás menedzselésére lenne alkalmas. A Jobb Műszer Kevesebb 

Szenvedés Alapítvány ilyen lehetőséget nem biztosít. Ennek az alapszabályának a módosítására 

sincs lehetőség. Azt gondolja, hogy dr. Monszpart László neve és munkássága méltó 

megbecsülésre kerülne azáltal is, ha fiatal orvosaikat a róla elnevezett alapítvánnyal 

menedzselné a kórház és a város. Ebben ő készséggel nyitott a város felé. Már egyeztettek is 

korábban Polgármester úrral, de még nem körvonalazódott ennek a megoldása. 

Mindenféleképpen üdvözlendőnek tartaná, akár azoknak az orvosegyetemre készülő 

kiskunhalasi diákoknak, -jelenleg 11-en vannak a Szilády Áron Gimnázium végzős évfolyamán- 

akik orvosegyetemre mennének. Ha azt a tizenegy embert hat év múlva vissza lehet hozni a 

városba, nagyon sok előnnyel járhat nemcsak a kórháznak, hanem általában a város 

megmaradása, fejlődése, növekedési potenciálja szempontjából, ha ilyen értékes embereket 

helyben tudnak tartani.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ennyiben csatlakozna csak a képviselőkhöz. Azt gondolja, hogy nagyon komoly munka folyik a 

kórházban. Úgy látja, hogy nagyon jó irányítás mellett. Azzal, hogy az utóbbi időben 

rendszeresen megvan a kommunikáció köztük, meg fogják találni, biztos benne, ezekre a 

kihívásokra a választ, hogyan tudják vonzóvá tenni a városukat a leendő orvosaik számára. 

Dolgozniuk kell ezen, de szerinte nem lesz ez gond, ha ezzel a mostani együttállással tudnak 

tovább haladni. Nagyon szépen köszöni a beszámolót Főigazgató úrnak, azt, hogy itt van 

közöttük, hiszen erre nincs semmilyen kötelezettség. A beszámolási kötelezettség akkor volt 

adott az önkormányzat felé, mikor az önkormányzat tulajdonában és függőségi viszonyban 

voltak. Azóta ez csak egy gesztus az önkormányzat felé, de nagyon hálás, hogy eljött és 

megmutatta nekik, hogy milyen fejlesztések voltak az elmúlt időszakokban. Nagyon sok erőt, 

egészséget kíván neki és munkatársainak, hogy ezt a fejlesztési ütemet tartsák, s fokozzák, 

amennyiben lehetséges.  

Egy dolguk maradt hátra ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy szavazzanak a 

beszámoló elfogadásáról. Elfogadják a beszámolót?  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1688   Száma: 19.02.21/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 14:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 
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Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1688   Száma: 2019.02.21/1/0/A/KT 

 
 

25/2019. Kth. 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház beszámolója 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház 2018. évi beszámolóját és egyben megköszöni a kórháznak a 2018. évben végzett 

munkáját. 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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dr. Szepesvári Szabolcs Semmelweis Kórház főigazgatója, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. 

u. 1. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A 2018-as év utolsó módosítására kerül most sor. Azok a tételek kerültek bele a módosításba, 

amelyek december hónapban érkeztek meg az önkormányzathoz. Lényegében bevételek 

érkeztek hozzájuk. A szokásos bérkompenzációs és szociális összevont ágazati pótlék, 

amelyeket továbbítottak az intézményeiknek és a társulásnak, amelynek mint tudják, az 

önkormányzat is tagja.  

Kiemelné azokat a támogatásokat, amelyek különböző jogcímeken érkeztek hozzájuk, s ezek 

„rendkívüli” támogatási összegek voltak. Valamint olyan rendezőtételek szerepelnek a 

módosításban, amelyeket minden évben az előirányzatokhoz igazítaniuk kell. Gyakorlatilag az, 

hogy pénzügyi szempontból eredményesen zárult Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018-as 

éve, arról most bővebben nem beszélne, hiszen majd áprilisban, vagy májusban a 

zárszámadáskor úgyis sor fog rá kerülni, akkor már az előirányzat oszlopok mellett a teljesítés 

oszlopok is szerepelni fognak, s akkor többet tudnak róla beszélni.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Bizottsági ülésen nem volt rá idő, illetve elkerülte a figyelmét. 3 millió Ft-ot elkülönítettek a 

rekortán futókörre. Tudnak-e valamint, hogy az áthelyezési kérelmükre pozitív jelzést kaptak. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően bonyolult a helyzet a futókörrel kapcsolatban. Igyekeznek információhoz jutni, de 

nagyon csöpögtetik, s kevés információ jut el hozzájuk annak ellenére, hogy nem telik el úgy 

hét, hogy ne jelentkeznének a pályázat kiírójánál. Egyelőre itt az a pozitív visszacsatolás, ami 

az áthelyezés műszaki jóváhagyását megtenné, ez még nem érkezett meg. Ezen dolgoznak, hogy 

ez rendben legyen, megkapják ezt a visszaigazolást és elindíthassák gyakorlatilag ezt a 

beruházást. Az önerő egyébként rendelkezésre áll. Már a tavalyi költségvetés is tartalmazta, az 

ideiben pedig viszik tovább.  
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-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1689   Száma: 19.02.21/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 14:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 91.67 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 8.33 6.67 1 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1689   Száma: 2019.02.21/2/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 6/2019. (II.22.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      10.338.081.199 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  10.241.592.907 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  10.338.081.199 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  7.325.729.455 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 2.915.863.452 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 3.343.390.753 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    427.527.301 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét  96.488.292 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          61.393.292 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 3.012.351.744 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 3.404.784.045 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:  392.432.301 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:   3.012.351.744 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.100.461.926 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  1.911.889.818 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  



20 
 

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.702.915.517 Ft-ban állapítja meg.” 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 3c., 4., 5., 6., 9., 10a., 10b., 10c., 11. 12. számú mellékletei helyébe 

e rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 3c. , 4., 5., 6., 9., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei 

lépnek. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.” 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019.évi Költségvetéséről szóló 

rendelet tervezete  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Az anyag formáját és szerkezetét tekintve hasonló az elmúlt két év költségvetési 

rendelet-tervezetéhez. Tartalmát tekintve kiemelne néhány információ. A fejlődés, a stabil 

működés, a hatékony és ésszerű gazdálkodás, ezek voltak azok a fontos momentumok, 

amelyekkel nekiültek ennek a költségvetésnek. A szöveges indoklás részét nem emelné ki, hiszen 

feketén-fehéren leírja, hogy mit tartalmaznak a számok, viszont néhány mellékletet kiemelne a 

táblázatokból, amelyekre felhívná a figyelmet. Ilyen a 2.b melléklet, ahol a kiadások láthatóak 

az önkormányzat elemi költségvetési szintjén. Itt tételesen, jogcímenként fel vannak sorolva 

kiemelten a támogatások. Azok a támogatások, amelyeket az önkormányzat nyújt, nemcsak a 

civileknek, hanem kiemelné a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat is, 

ahol a támogatásukat tudták növelni. Kiemelné az intézményeiket is, ahol szintén egy körülbelül 

6 %-os emelés látható a tavalyi évhez képest. Nyilván ezt az indokolja, hogy a minimálbér és a 

garantált bérminimum 2019.január 1-jétől nőtt. Ezt végig tudták ők is vezetni azon, hogy az 

intézményeik ezt megkapják. Kiemelné az 5. számú mellékletet, a beruházás, felújításokat is. Ott 

is tételesen olvashatóak, láthatóak számokkal együtt azok a beruházások, amelyeket 

beterveznek a 2019-es évre. Itt kiemelné a pályázatokat is. A pályázatok nagyon fontosak az 

önkormányzat számára, hiszen vannak a pályázatok között olyanok is, amelyek turisztikai 

pályázatok. Ezek nemcsak szépítik a várost, hanem gazdaságélénkítő hatásuk van. Vagy ha még 

nincs is, de biztosan lesz.  
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A 6.számú mellékletet azért emelné ki, mert gondoltak arra is, ha valami adódna, akkor legyen 

egy általános biztosítékuk. Általános tartalékot is tudtak képezni az idei évben is, a tavalyi 

évhez hasonlóan.  

Azért kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el ezt a rendeletet, mert nagyon sok munka van 

benne. Most elsősorban nem a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály munkájára gondol, bár az is 

kiemelendő, hanem Polgármester úr és gyakorlatilag az egész testület munkájára.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit még hozzáfűzne, ő is kiegészítené az anyagot, hogy a legutóbbi testületi ülésen hoztak 

döntést arról, hogy a hivatalban a béreket rendezik és emelik. Ugyanezt az elvet követték 

gyakorlatilag az alapítványaik, cégeik, intézményeik. Minden egyes olyan helyen, ahol 

foglalkoztatás zajlik, ott az a fajta béremelési folyamat, ami az utóbbi években tapasztalható, 

megjelenik és fokozatosan emelik a béreket, ahogy kell. Ennek folyománya az tulajdonképpen, 

hogy minden egyes szegmensben szükséges volt valamekkora emelésre. Az egy nagyon jó hír, 

úgy tudták ezt megtenni, hogy emellett a fejlesztéseikről sem kellett lemondaniuk. Továbbra is 

szerepelnek a költségvetésben azok a célok és irányok, amelyeket korábban meghatároztak. 

Hogy mire is gondol. Ugyanúgy van benne útépítési terv, amelyet meg tudnak valósítani az idei 

évben, mint ahogy az előző években volt és ahogy azt megszokhatták. Ugyanúgy benne vannak 

azok a támogatások, amelyeket már a korábbi években megszokhattak a sportegyesületeik, 

vagy a civiljeik.  

Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés is, nemcsak ez, hanem tulajdonképpen az előzőek is, egy 

nagyon jól végrehajtható és megtervezett költségvetést jelentenek. Amire ki akarja hegyezni ezt 

az egészet, az elején megkapták azokat a kritikákat, hogy hiánnyal tervezett. Tulajdonképpen az 

elmúlt öt évben nem volt arra szükség, hogy az önkormányzatuk érdemben tárgyaljon bankkal. 

Sőt inkább azt tudja mondani, hogy azokat az egyesületeket, ahol nem volt meg az erőforrás 

ahhoz, hogy a pályázatokat előfinanszírozzák, ott tudtak segíteni ilyen módon is. A likviditása is 

rendben volt az önkormányzatnak az utóbbi években. Azt tudja mondani, ha az idei 

költségvetést még lehet fokozni, talán még stabilabb és erőteljesebb az elmúlt évekénél is. Úgy 

látja, úgy érzékeli, hogy azokkal a kihívásokkal együtt, melyekkel szembe találják magukat a 

béremelkedések miatt, rendre azért tudnak válaszokat is megfogalmazni. A költségvetésük nem 

felejti el azt, hogy város akkor fog élni és jól működni, ha fejleszteni is tudnak rajta. Nem elég 

csak a nulla állapotot tartani és fenntartani. Erre a fejlődési igényre, azt gondolja, jó 

válaszokat tartalmaz a költségvetés. Jó szívvel tudja ajánlani az elfogadását. Azt tudja ígérni, 

hogy egy stabil, megbízható működést fog ez jelenti az idei évre az önkormányzat számára. Így 

a végére még egy gondolatot kiemelne. A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban az elmúlt alkalommal 

döntöttek egy komoly ingatlanvásárlásról. Itt a strand területét vásárolta meg az 

önkormányzat. Ez is szerepel a költségvetésben. Ahogy ígérte az egy hónappal ezelőtti 

ülésükön, ez betervezésre került a költségvetésbe. Ezzel együtt értendőek azok a számok és 

paraméterek, amelyeket Osztályvezető asszony is az iméntiekben ismertetett.  

Ezekkel a gondolatokkal indítaná el az előterjesztés vitáját.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előttük lévő anyag, ahogy Osztályvezető asszony is mondta, egy nagyon részletesen 

kimunkált anyag. Ha csak arról meglátják, hogy több, mint száz oldalon mutatja be szóban és 
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táblázatosan, melyek a bevételeik és a kiadásaik részletesen. Ebből tényleg sok minden 

kiolvasható. Az is látszik benne, hogy a költségvetésben már nagyon sok minden dologról 

döntöttek itt közösen, amelyek most szerepelnek a kiadási oldalon, megvalósítási, beruházási, 

városfejlesztési dolgokra gondol itt elsősorban.  

Aggályait fejezné ki az irányba, amit a bizottsági ülésen is elmondott, hogy az a tendencia, ami 

ebből kiolvasható, aggodalomra adhat okot. Nem feltétlen kell aggódniuk e költségvetés 

megvalósításával kapcsolatban, de aggodalomra adhat okot, ha arra gondol, hogy négy-öt 

évvel ezelőtt, amikor itt először összejöttek, akkor az úgynevezett áthúzódó tétel közel 1 milliárd 

Ft körül volt. Tavaly 3 milliárd Ft körüli nagyságrendre emlékszik. Azt még el is tudta fogadni a 

költségvetést támogató szavazatával. Viszont most az látszik már, hogy több, mint 5 milliárd Ft, 

5,3 milliárd Ft az az áthúzódó tétel, ami bizonyára feladta a tervezőknek is gondot, hogyan is 

fog ez a betervezett tervekre rendelkezésre álló forrás elköltődni. Ugyanis göngyölítenek maguk 

előtt egy ekkora összeget célirányosan a tervek megvalósítása érdekében. Nagyon helyes, hogy 

vannak terveik és pályáznak. Pályázó ország, s nyernek is. Ez idáig rendben is van. Csak a 

kivitelezésben, megvalósításban lát gondokat és ott vannak aggályai. Az ilyen aggálya az, hogy 

mire a pályázati forrás rendelkezésre áll a tervek megvalósítására, azt tervet valamilyen 

szakember készítette, milyen megvalósítják, kiderül, hogy nem elég a forrás. Akkor 

gondolkozhatnak elölről, hogy ezt a tervet hogyan valósítsák meg. Több út előttük 

természetesen ebben az esetben is, azt tudja. Az egyik, hogy csökkentett tartalmú kivitelezést 

hajtanak végre meg, magyarul a terveiket nem tudják 100 %-ban megvalósítani. Ez is a 

pénzügyi megvalósíthatóság irányába egy lehetőség. A másik az, hogy pluszforrást kell 

bevonniuk. A pályázatok feltételeiben általában az van, hogy vagy kérik és általában nem 

kapnak, vagy saját maguknak kell helyt állni és zsebbe kell nyúlni. A harmadik pedig, hogy ezt a 

tervet, pályázaton nyert pénzt esetleg visszaadják. Összességében azt tudja mondani a 

költségvetésről, hogy az aggályait és ezt a tendenciát fenntartja. Nem tudja emiatt ezt így 

támogatni. Ennyit szeretett volna elmondani.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Röviden reagálna. Bizottsági ülésen beszélgettek erről. Azt nem nyitná ki, mert az egy órás 

beszélgetés volt akkor is, nem kezdene bele újra. Röviden annyit mondana el, valóban az igaz, 

hogy a pályázataik valamelyest torlódnak. Többet nyernek, mint amit meg tudnak valósítani. Ez 

jelenti azt, hogy nőnek a források, s nem készült el annyi, mint amilyen ütemben nyerik ezeket. 

Lehet azt mondani erre, hogy ez rossz, de alapvetően nem érzi problémának. A probléma 

inkább valóban ez, hogy a források, ahogy telik az idő, egyre kevesebb műszaki tartalomra 

elegek. Éppen ezért kell nekik nagyon igyekezni, hogy minél gyorsabban találjanak 

kivitelezőket és lekössék ezeket a forrásokat, de tervek nélkül ez nem megy. A terezők 

dolgoznak, őket pedig nem lehet siettetni. Az sem megoldás, hogyha amiatt, mert siettetik a 

tervezőket, túlságosan olyan tervek készülnek, amelyek később okoznak problémát. Haladnak 

azon az úton, amelyen egy beruházást lehet vinni. Azt gondolja, hogy voltak már olyan 

problémák, amelyek ebből a tárgykörből fogadtak, de ezeket rendre meg tudták úgy oldani, 

hogy olyan műszaki tartalomcsökkentést tudtak eszközölni az eredeti tervekhez képest, ami az 

eredeti funkciót, viszont nem bántották. A céljaik meg tudnak valósulni, csökkentett ugyan a 

műszaki tartalom, de a célok, az indikátorok, a pályázati elképzeléseik nem sérülnek. Ha ez a 

tendencia tud maradni, akkor eredményes fejlesztési ciklusban maradhatnak. Nyilván még 

mindig megmaradhat az a verzió, hogy valamennyi önerőt mellé tesznek. Ahogy a bizottsági 

ülésen is elmondta, nem ez a céljuk, hogy önkormányzati forrásokat vonjanak be 100 %-os 

intenzitású pályázatokba, hanem szeretnék ezeket valójában 100 %-os támogatás mellett 

megcsinálni a jövőben is. Ezen dolgoznak. Nyilván ez egy nagyon komoly kihívás. Ezzel 

egyetért, hogy ez küzdelmeket rejt magában. Ezeket a küzdelmeket meg kell, hogy vívják. 
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Birkózniuk kell a kivitelezőkkel, a tervezőkkel. Ha ezt a csatát eredményesen tudják vinni, akkor 

meg fognak valósulni a célok. Abban hisz, hogy eredményesen le fogják tudni zárni ezt a 

fejlesztési időszakot.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ez az ötödik olyan költségvetés, amelyet Fülöp Róbert polgármester úr terjesztett be ennek a 

képviselő-testületnek, s az ötödik olyan költségvetés, amely nem tartalmaz hitelfelvételt, nem 

adósítja el a várost, s nem vezet be új adót a kiskunhalasi lakosságnak, szemben minden ezt 

megelőző képviselő-testülettel. Ez az ötödik olyan közös költségvetésük, amelyben van 

általános tartalék, saját forrásuk különböző fejlesztésekre, s a forrás az éppen aktuális 

béremelésre. Szerinte ez a kétszer három dolog, ami a legfontosabb ezzel a költségvetéssel 

kapcsolatosan. Azt gondolja, hogy ez a kiskunhalasi lakosság 99,9 %-ának pozitív. 

Nyilvánvalóan az ellenzéki képviselőknek egy ilyen pozitív és előremutató költségvetés, főleg 

egy választási évben nem túl jó, vagy nem túl szerencsés. Ennek is tudja be, hogy az ellenzéki 

képviselők fele inkább bölcsebbnek látta, hogy nem jöttek ma ide hozzájuk. Patocskai képviselő 

úr többször mondta az aggodalom szót, mint amennyiszer egy második kategóriás 

horrorfilmben az előkerül. Kicsit akár meg is ijedhettek volna, miközben összességében arról 

van szó, hogy Képviselő úr lát 5,3 milliárd Ft olyan forrást ebben a költségvetésben, amit 

fejlesztésre tudnak felhasználni. Azt tudja javasolni, hogy ettől ne ijedjenek meg.  

Amit még szeretne kiemelni, az a saját önkormányzati körzetével kapcsolatban közel 100 millió 

Ft fejlesztési forrást. Ebből a taxiállomás, a taxiállomás környezete újulhat meg, illetve az Ady 

Endre utca vízelvezetése, amely egy évtizedes probléma és ez az utca új burkolatot is kaphat a 

költségvetésnek köszönhetően. A már sokat emlegetett otthonteremtéssel kapcsolatosan egy új 

program beindítását tervezik. Erről még külön szó is lesz ma. Ez az életkezdési és iskolakezdési 

támogatás, amelyre már most 5 millió Ft-ot különítettek el a költségvetésben. Az új 

vásárláshoz, építéshez kapcsolódó otthonteremtési támogatáshoz is található 1,5 millió Ft 

indulóösszeg az idei költségvetésben, amely szerinte egy sikeres támogatási rendszer 

folytatása.  

 

Gyöngyi László képviselő: 

 

A város 2019.évi költségvetése van előttük, ezt tárgyalják. Talán a testület legfontosabb döntése 

minden évben ennek a rendeletnek a megszavazása. A költségvetés végső formája van előttük, 

ami számtalan egyeztetést követően alakult ki. A költségvetés ilyenkor már véleménye szerint 

nem módosítható, az az egyeztetések során lehetett volna módosítani. A változást nem kérte 

senki, úgy gondolja, hogy most már ne is tegye, mert csak kavarodást fog okozni. Viszont úgy 

gondolja, hogy a költségvetésből ki lehet emelni egy-egy témát, lehet elemezni, hogy mi is van a 

számok mögött. Ő is ezt teszi, nevezetesen a Városgazda Zrt. 250 millió Ft-os támogatását, s a 

járdaépítési támogatások 4 millió Ft-os összegét emelné ki. Nézzék is, hogy miből tevődik össze 

és mire költi a Zrt. ezt a támogatást. Először is a Zrt. 100 %-ban a város tulajdona. Munkája 

három fő tevékenységi körhöz köthető: vagyongazdálkodás, városüzemeltetés, 

távhőszolgáltatás. A vagyongazdálkodás és a távhőszolgáltatás a városban lakók kis részét 

érinti, de a városüzemeltetés szinte az egész várost érdekli. Látják, mert járnak az utcán, 

kerékpároznak, vagy autóznak, látják, ha szemetes, vagy rossz az út. Mindig van úgymond 

vélemény. Persze ahhoz, hogy minden rendben legyen, s mindenki elégedett legyen, rengeteg 

pénz kellene. A Városgazda Zrt. vezérigazgatója mindig elmondja, hogyha több pénzt tudna 

kapni, akkor szebb és jobb lenne a város. Úgy érzi, hogy ennél több pénzt nem tud adni a város 

a Városgazda Zrt.-nek, ennyivel kell beérni.  

Nézzék, hogy mi történt az elmúlt pár évben, amióta jobboldali testület irányítja a várost. 
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Számtalan gépet, különböző gépi berendezést tudott vásárolni, új telephelyre költözött a Zrt. 

Fő- és alvállalkozásként részt tudnak venni a város különböző munkáinál. Ez azt jelenti, hogy 

több feladatot kap a Városgazda Zrt. Persze a munkák elvégzéséhez kellenek a jó szakemberek. 

A Városgazda Zrt.-nél van egy csapat, akik alkalmazásban vannak a cégnél és vannak azok, 

akiket a munkaügyi hivatal közvetít ki. Az utcákon általában a kiközvetített dolgozókkal 

találkoznak. Úgy gondolja, hogy nem igazán az ő munkájukból kell kiindulni, hanem az egészet 

kell egyben nézni. Kéri a képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a 250 millió Ft-os támogatást, s 

fogadják el a 2019.évi költségvetést.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Valóban a költségvetés a legfontosabb rendelet, amit megalkotnak, meghatározó a város jelene 

és jövője számára. Nagyon nem mindegy, hogy mennyi mozgástér van benne. A korábbi 

polgármesterek alatt ez a mozgástér nagyon korlátozott volt, a hiteltörlesztések után nem sok 

maradt a városnál. Ebben a ciklusban ez nem így van, köszönhetően a kormányzati 

hitelátvállalásnak, a szigorú és eredményes gazdálkodásnak, a sikeres pályázatoknak és 

lobbitevékenységnek, valamint a kívánatos gazdaszemléletnek. Az előttük levő költségvetésben 

örömmel láthatják, hogy van mozgástér, amelyet Kiskunhalas javára lehet felhasználni. Ez 

nagyon hangsúlyos, nem az unokáik rovására, terhére teszik.  

A körzetéből szeretne pár részletet kiemelni. Többek között a Vári Szabó István Szakképző 

Iskola előtt a Kazinczy utca szakasza megújul, 5,8 millió Ft van erre beállítva. Nagyon régi 

probléma az osztatlan közös tulajdon miatt gúzsba kötött önkormányzat végre birtokon belül 

kerül a strandnál. Ez 169 millió Ft-jukba kerül. A Halasthermál Kft. 40 millió Ft-ját is szeretné 

ide emelni. Működésre és víztechnológiai fejlesztésekre kapják. Nagyon reméli, s azért hozta 

ide a Halasthermál Kft. dolgát és támogatási összegét, mert nagyon reméli, s erről sokat 

beszélgetnek, hogy a strandnak előbb-utóbb a költségvetésbe befizetőnek kell lennie. Ez egy 

minimumelvárás részéről. Ha nem is a strand közvetlenül, de a járulékos működése folyamán 

szállás, vagy egyéb tevékenység, vagy éppen a kórházzal való együttműködés révén. A 

strandnak befizetőnek kellene lennie, hoznia kellene a pénzt és nem vinni, ahogy most van. 

Előbb-utóbb ez bizonyára bekövetkezik. Ha a terveik jól haladnak, akkor inkább előbb.  

Bajza u. 12.szám előtt egy buszöböl lesz kialakítva. Ez is beállításra került. Nagyon régi 

kívánság teljesült. A Fazekas utcai iskolába járó gyerekek most a páros oldalon is 

biztonságban le fognak tudni szállni és a kereszteződés előtt nem fog megállni egy busz, nem 

akadályozza a forgalmat.  

Még egy dolgot szeretne kiemelni. A református templom orgonája gyakorlatilag tönkrement. A 

felújítás halaszthatatlan volt. Az egyházközség természetesen egy alapítványon keresztül 

készült erre a felújításra, pályázatot is adott be, nyert is, s végre elkezdődött ez a munka. 

Nagyon örül, hogy a város is kiveszi ebből a részét, hiszen a reformátusok ugyanúgy 

kiskunhalasiak, s az orgona mindannyiuk szolgálatára lesz.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Már több fórumon elhangzott, ő ismét ezt megismétli. 2019. az építkezés éve lesz. Ezt jól 

mutatta a már korábban elfogadott közbeszerzési terv és jól mutatja a költségvetés tervezete is. 

Nagy örömére szolgál, hogy a 8.számú választókerületben, ahol képviselő, illetve a körzet 

környezetében számos nagyértékű beruházás, fejlesztés fog megvalósulni, melyekből négyet 

most szeretne kiemelni. A Szegedi úti laktanya ingatlanvásárlása során 122 millió Ft szerepel. 

Az ipari park fejlesztéshez alapvető feltétel, hogy ezt az objektumot birtokba vegye a város. A 

vasúthoz való közelsége pedig felértékeli a területet. A területi operatív programban ipari park 

fejlesztésre elnyert 380 millió Ft-ból 10 %-nyi rész, valamint 38 millió Ft ingatlanvásárlásra 
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fordítható. Az önkormányzati forrás ennyivel csökkenthető.  

A Szabadkai utca és a Szent Imre utca felújítására 80 millió Ft-ot tervez az önkormányzat. 

Évtizedes probléma ennek az útszakasznak a rendkívül rossz, helyenként balesetveszélyes 

állapota. Igényként azonban az is felmerült, hogy a keramit burkolatú rész egy kisebb, 

mondhatni jelképes szakaszon megmaradjon. A projekt első ütemében aszfalt burkolatot kap a 

katolikus iskola és a templom előtti Y közötti rész és a munkaügyi központ, valamint a 

Köztársaság utcai kereszteződés közötti szakasz. A projekt jelenleg közbeszerzési szakaszban 

van. Egynéhány szót a II.ütemről is mondana, bár ez nyilván majd a későbbiekben fog 

megvalósulni. Ekkor felújításra kerül a templom környéki megmaradt keramitos terület és az 

Árpád utca burkolata. Nagy örömére szolgál, hogy a választókörzet külterületi részének 

fejlődését is lehetővé teszi az idei költségvetés. A Félegyházi út útépítéséhez 27,6 millió Ft 

önerőt biztosít az önkormányzat. Az útépítés teljes költsége 140 millió Ft, s a vidékfejlesztési 

program keretében valósul meg. Az elkészülő út a Kiskunhalas-Kiskunmajsa országúttal 

párhuzamosan fut majd a szennyvízteleptől a harkai tóig és számos külterületi lakó számára 

biztosít jó közlekedési viszonyokat.  

A Halasi Csipke Közalapítvány az idei évben is jelentős, 32 millió Ft támogatást kap, ami a 

csipkeház felújítását követően biztosítani képes, hogy a csipke Halas jóhírét tudja vinni az 

országban, a világban.  

 

Gyöngyi László képviselő: 

 

A második szót azért kérte, mert a lakossági járdaépítéseket nem sikerült az első körben 

említenie, mert elfogyott az idő. Itt 1 millió Ft összeget biztosít erre az évre a lakossági 

járdaépítésekre az önkormányzat. Ez az összeg, ha megnézik, évről-évre emelkedik. 

Amennyiben elfogy és van rá lehetőség, ehhez újabb összeget ad az önkormányzat. Ezzel a 

támogatási formával egyre több járdaszakasz újulhat meg. A támogatás most már nemcsak a 

családi házak előtt, hanem a többlakásos társasházaknál ad lehetőséget a járdák cseréjére. A 

társasházaknál viszont egyeztetés szükséges, hogy az a járdarész, ami megépül, közterületen 

haladjon és véletlenül se a kihasított úszótelek részén menjen keresztül.  

A támogatás mértéke jelenleg betonjárdánál 3.000 Ft/m3, térkőburkolásnál 3.500 Ft/m3. Az 

igényléshez igazából nem kell sok. Néhány fénykép a megvalósulás előtti járdáról és amikor 

elkészült. Valamint szükséges az anyagszámlát leadni. Úgy gondolja, hogy ezzel a lehetőséggel 

is ösztönzik a városlakókat, hogy a régi elavult járdákat újra cseréljék.  

 

Juhász György képviselő: 

 

Az idei költségvetési rendelet előterjesztés néhány olyan tételt tartalmaz, ami a Sóstó környékét 

is érinti. Ilyen a lakossági útépítések tervezésénél a Bánegyháza utca és Cseresznyés utca 

tervezésére elkülönített 1,1 millió Ft. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ott élők és a város 

között oszlanak meg a terhei. A tervek elkészültével kerülhet sor az építési költségeinek 

kalkulálására, illetve döntés az építésről az ott élők bevonásával. Az építés költségeihez adott 

esetben a város hozzá fog járulni.  

Nagyon fontos beruházásnak tartja a szennyvíztelep használt víz helyben tartására vonatkozót, 

amely tervezési költségeihez 10 millió Ft-ot különít el a költségvetés. Ez a gyakorlatban egy 

víztisztító berendezést és a vízvezeték tervezését jelenti, amely ha megvalósulhat egyszer, akkor 

a tisztított víz Sóstóba való eljuttatását jelenti, ami egy nagyon régóta és folyamatosan 

visszatérő problémára jelenthet megoldást.  

Munkájából adódóan is fontos megemlítenie a HTKT Szociális Szolgáltató Központnak juttatott 

önkormányzati támogatást, amellyel a térítési díj bevételeken túl és az állami normatív 

bevételeken túl 180 millió Ft feletti összeget jelent. Ezzel a Kiskunhalason működő idősek 
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bentlakásos intézményi ellátását, házi segítségnyújtást, étkeztetést, Család-, Gyermekjóléti 

Központ és Szolgálatot, támogató szolgálatot, családok átmeneti otthonát, hajléktalanok 

átmeneti szállását, s idősek klubját támogatja a város. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat 

odafigyel arra, stabilan tudjon működni ez az intézmény, az ott dolgozó munkatársak 

megfelelően legyenek javadalmazva, s adott esetben jutalmazva. Az ott élők, illetve az ellátott 

városban lakó, saját otthonukban élő személyek is megfelelő szolgáltatásokhoz tudjanak jutni. 

Ez immáron több éve így működik. Fontosnak tartja, hogy ezt meg tudják szavazni. Új 

szolgáltatásként jelenik meg az intézményen belül az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység, amelyre 25 millió Ft állami támogatást kap az intézmény. Ezáltal már a 

gyermekintézményekben tudják a munkatársak lokalizálni a problémás gyerekeket, a 

szociálisan rászoruló gyerekeket és családjaikat.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

A költségvetés a számokról szól. Ha számok, akkor pontosnak kell lenniük. Farkas Dániel 

alpolgármester úrnak csak ötös alá-t adna matematikából, ugyanis azt mondta, hogy a város 

99,9 %-ának megfelelne ez a költségvetés, csak az ellenzéknek nem. Az ellenzék négy főből áll, a 

város lakossága harmincezer, ez 99,987 % Alpolgármester úr. A viccet félretéve érdemben is 

szeretne hozzászólni a költségvetéshez. Osztja Patocskai képviselőtársa aggodalmát. Egy picit 

más oldalról világítana rá azonban az aggodalmaira. Tulajdonképpen nem új aggodalmak, 

évről-évre visszatérnek. Azt gondolja, hogy ez valahol némi realitáslappal bír. Tudja, hgoy az 

első ciklus első egy-két évében alaptalanul aggódott a hiány mértéke miatt, s akkor sikerült is 

megértenie, hogyan kell értelmezni, hogyan kell kezelni. Ugyanakkor nem mehetnek el amellett 

a tény mellett semmiképpen, hogyha nem is önmagában a bevétel, s valójában hiány nincs, 

hiszen nem vesznek igénybe külső finanszírozót, de hogyha azt tekintik hiánynak, ami a 

költségvetés aktuális évére vonatkozó bevételek és kiadások közötti különbségnek tekintik, 

akkor ez abszolút értékben, az utóbbi években be kell látniuk, hogy sajnos nő. Ugye ennek az 

okát is tudják. A legfőbb oka az, hogy a bérjellegű ráfordításaik a kötelező minimálbéremelés 

miatt jelentős mértékben nőnek, míg a saját bevételeik ekkora mértékű növekedéssel ezt nem 

képezik le. Bizottsági ülésen Polgármester úr mondta, hogy azért bizakodó és optimista, mert 

nyilvánvalóan, ha a városban több pénz marad az emberek zsebében a béremelkedés 

következtében, akkor ez előbb-utóbb begyűrűzik a gazdaságba. Ez kétségtelen, nyilvánvaló, 

nem is cáfolja, ez közgazdaságtanilag bizonyítható tény, ugyanakkor a kettő között mégis nyílik 

egy olló, mert a mértéke nem azonos. A béremelkedés, amivel megterheli az önkormányzatuk 

költségvetését, sokkal jelentősebb mértékű, mint amilyen mértékben ez tetten érhető az ő saját 

bevételnövekedéseikben. Kétségtelenül növekedik az iparűzési adó és egyéb adóbevételeik 

évről-évre, azonban azt látják, hogy ennek mértéke nem éri el azt a mértéket, amennyivel a 

kiadásaik nőnek a bérek emelkedése miatt. Csak hogy egy példát mondjon, ami másik napirendi 

pontjuk lesz, a Városgazda Zrt. üzleti terve. Tavalyi évben 200 millió Ft, idei évben 250 millió 

Ft az önkormányzati hozzájárulás. Nyilvánvalóan nem vitatja egy percig sem, hogy a 

Városgazda Zrt. a városért van, s az oda befolyó összeg a városban elköltésre kerül, 

ugyanakkor az mégis tény, hogy a költségvetésüket ez az 50 millió Ft, ha ezt a tételt nézik, az a 

200 millió Ft-nak a negyed része. Ha csak erre az egy tételre szorítkoznak, akkor 25 %-kal 

növeli a kiadási oldalát a költségvetésüknek ezen az egy soron. Ennek az oka, ha most 

megkérdezni, akkor nyilvánvalóan azt mondana a Városgazda Zrt. vezérigazgatója, hogy a 

bérnövekedés miatt növekszik a költség, s nekik ezt kell lefinanszírozni. Ez egy nagyon 

drasztikus mérték. Aggodalma neki is ez, hogy évről-évre nő. Úgy gondolja, hogy egy picit 

később problémát fog okozni a költségvetésben. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is reagálna egy gondolattal röviden. Valóban beszélgettek erről a bizottsági ülésen, hogyan 

és mint változnak ezek a mutatók. A felütéskor is elmondta, hogy a bérek növekedése miatti 

teher tetten érhető a költségvetésükben. A bizottsági ülésen azt is elmondta, hogy nem 

hátrakötözött kézzel várják azt, hogy ez a fajta fejlesztési olló becsukódjon és utálna pedig 

sajnálkozva hátradőljenek, hogy sajnos ez történt és vége van a világnak. Hanem vannak olyan 

elképzeléseik, terveik, amivel igyekeznek elémenni ennek az egésznek, ha kialakul egyáltalán ez 

a problémakör. Miszerint csak arra világított rá, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez az 

olló csukódik be. Nem szeretnék ők ezt becsukni. Egyrészt abban is bízik, hogy az a fajta 

begyűrűző hatás, ami valóban a bérek általi többletforrásokat jelenti, az az iparűzési adóban 

jelentkezni fog, csak lassabban jelentkezik, mint amilyen mértékben a bérek növekednek. Ennek 

a tendenciának utol kell érnie egymást. Ebben hisz, hogy rendeződni fog ez a kérdés. Csupán az 

maradhat nyitott kérdés. Hogy ez mikor történik meg, s abban az átmeneti időszakban hogyan 

tudnak a fejlesztésekre forrásokat elkülöníteni. Egyébként ebben az időszakban vannak. Most is 

benne vannak a fejlesztési elképzelések a költségvetésben. Nem gondolja, hogy annyira nagyon 

rossz a helyzet. Illetve készülnek olyan projektekkel, elképzelésekkel, amelyek a gazdaság erejét 

fejlesztenék a városban. Ezért van két olyan pályázatuk, ami ipari területfejlesztésről szól. 

Képviselő-testület korábban tárgyalt a logisztikai terminál kérdésköréről. Ezek mind olyan 

témák lehetnek a következő években, évtizedekben, amelyek meghatározóak lehetnek a 

gazdaság fejlesztését tekintve, s ezek eredményezhetik azt, hogy sokkal nagyobb mértékben 

tudnak majd nőni a bevételeik, mint amilyen mértékben egyébként ez a bérfejlesztési ütem 

realizálódik. Azt gondolja, ők azon dolgoznak, hogy ezek a félelmek tulajdonképpen ne 

tudjanak bennük megmaradni, hanem igenis legyenek inkább ott a lehetőségek, hogy ezekkel 

szemben ezeket az elképzeléseket megvalósítsák, s olyan útra vigyék a várost, ami továbbra is 

stabil és megbízható. Nyilván aknák vannak útközben, de ezeket igyekeznek elkerülni, szerinte 

jó tervük van arra, hogy olyan úton járjanak, ami fenntartható.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Jó szívvel ajánlotta ezt az előterjesztést, rendeletet, költségvetést Osztályvezető asszony 

elfogadásra. Bizottsági ülésen ezt meg is tette. Több okból kifolyólag. Aggódni aggódtak már az 

elődeik épp eleget, sikeresen össze is raktak egy közel 4 milliárd Ft-os adósságot. Ez a 

költségvetés és az előzőek sem erről szóltak. Ezért úgy gondolja, hogy csak tiszteletét tudja 

kifejezni Polgármester úrnak és aki dolgozott ebben a költségvetésben.  

Egyébként a főcél pedig az, hogy az önkormányzatok számára továbbra is a működési hiány 

nélküli gazdálkodás feltételei megteremtődjenek. Ezt azt hiszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés 

alá is támasztja. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy több olyan beruházás és fejlesztés van, 

amiről érdemes pár szót ejteni. Óvodákról, játszóterekről, lakossági utakról már volt szó. 

Fejlesztések ebben az évben is meg fognak valósulni miként a múzeumban, s a könyvtárban is. A 

fürdő visszavásárlásról volt szó, ipari park területéről szintén ejtettek már szót a 

képviselőtársai az imént. A 2019-es költségvetésben lévő sport infrastruktúra, kuratóriumi 

támogatás, illetve több kisebb-nagyobb fejlesztés fog megvalósulni. A költségvetés számai 

között járdaépítés 4 millió Ft értékben, már megvolt. Mátyás téri járda, hogy kicsit rátérjenek a 

körzetre is. 1,2 millió Ft önerőt látott betervezve. Lakossági igényt kielégítve tovább folytatódik 

a zárt kukatárolók építése. Az előzetes egyeztetések alapján a Bocskai utcán, a Lehel utcán, s a 

Bem u. 1-3.számnál. A legizgalmasabb tétel véleménye szerint, amihez évek óta egyik 

önkormányzat sem mert hozzányúlni, a távhő előtti útszakasz tervezési szakasza, hiszen itt 5,9 

millió Ft van erre az útra tervezve. Az óvoda bejárata, a parkoló kialakítása és az út 

rekonstrukciójára.  Úgy gondolja, s bizton állíthatja, hogy Polgármester úrral közösen meg 
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fogják találni a forrást, hogy el is készüljön ez a beruházás a következő évben, vagy években, s 

egy új élettér alakuljon ki azon a szakaszon, hiszen ez egy eléggé járhatatlan út lett.  

Fő soron látható a sport kuratórium 5 millió Ft-os támogatása, mely pályázat útján kerül 

felosztásra azon egyesületek között, akik az előző évi támogatással elszámoltak, illetve 

megfelelnek a kiírás követelményeinek. Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban, 

erről már volt szó, a 13 millió Ft-ról, a futókörre félretéve. Hogy hazabeszéljen kicsit, a Szilády 

Református Futball Club második ütemű öltöző befejezéséhez szintén 10 millió Ft önerőt 

biztosít az önkormányzat. Itt meg kell jegyeznie, hogy évente, tehetségükhöz mérten, a 

Városgazda Zrt.-nek 2-3 millió Ft bérleti díjat szándékoznak visszafizetni, úgy ahogy a tavalyi 

évben is megtörtént.  

 

 

Kuris István László képviselő: 

 

A teljes költségvetést tekintve a tervezet egyensúlyos, ismét stabil és ennek eredményeképp egy 

biztonságos városi gazdálkodást tesz lehetővé, ahogy azt tapasztalhatták az elmúlt években is. 

A költségvetés képviselői körzetét érintő sorait figyelembe véve idén is azokra a feladatokra 

fognak elsősorban hangsúlyt fektetni, amelyeket a körzetben élők a kapott visszajelzések 

alapján elvárnak tőlük. 

A költségvetés tervezetekor a város vezetőivel történt egyeztetéseket követően elmondhatja, 

hogy a körzetben élő lakossággal és a városvezetéssel együtt közös céluk az, hogy az elért 

eredmények fenntarthatóak legyenek, de azokon valamennyi körülményt figyelembe véve még 

inkább javítani tudjnak, hiszen ma már eljutottak egy olyan szintre, hogy sem a képviselői 

körzet lakói, sem a városvezetés nem kíván visszább lépni. Ezek mellett nem törhető meg az a 

bizalom, amit az itt élőktől kapnak. Első alkalommal tavaly kora ősszel tudta konkrét dátummal 

jelezni a Tinódi utca elkerülő út és Kopolyai út közti, immáron tűrhetetlen minőségű 

szakaszának felújítását illetően. Amint azt akkor jelezte, nyár elejéig az útfelújítás 

megtörténhet. Ez a Petőfi utcával együtt már a második olyan gyűjtőút felújítás, amelyhez 

kormányzati támogatás is érkezett a körzetbe. A felújítás és minden egyéb, a beruházáshoz 

kötődő költség megjelenik a tervezetben 81 millió forinttal. 

Folytatódik a gyepmesteri telep felújítása, ahol a ciklusban már új kerítés épült, elvégezték a 

szükséges betonozásokat is. Az áramellátás megoldása váratott még magára és az ivóvíz 

biztosítása. Az idei költségvetésben 7.760.000 forint segíti azt, hogy a telep fejlődjön, valamint 

a jogszabály szerint és biztonságosan működjön. Sajnos megítélni se tudja, mennyi pénz kellene 

– ha egyáltalán pénz függvénye - a felelőtlen emberi magatartást megváltoztatni, az utcára 

kitett, kidobott vagy épp kiszökött, továbbá a nemtörődömség eredménye kapcsán folyamatosan 

szaporodó, majd szabadjára engedett kutyák és macskák ügyében. 

A városközpont arculatát meghatározó városháza épületében a házasságkötő terem a modern 

kor igényeinek megfelelő felújításával Kiskunhalas egy új, gyönyörű közösségi teremmel 

gazdagodik. A 18.351.000 forintos felújítással ez a terem már nem csak esküvők, hanem egyéb 

események színvonalas helyszíneként is szolgálhat, hiszen kapacitása ezt megengedi. 

Mivel városuk a ciklus elején nem rendelkezett engedélyezett tervekkel két kerékpárút 

nyomvonalát illetően, ezért a korábban megjelent pályázati források megszerzésére egyáltalán 

nem volt esély. Az eddigi lehetőségeik alapján előkészítették a terveket a jánoshalmi vagy 

fehértói útként ismert közút mellett építendő kerékpárútnak az 53. számú főúttól Kiskunhalas 

közigazgatási határáig terjedő szakaszára, amelynek tervezése újabb szakaszába ér. Ehhez a 

költségvetés 2.186.500 forintot biztosít.  
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Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

A költségvetés egy vékony szeletét tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetése, ami 

idén több, mint 9 millió Ft. Azt gondolja, hogy ez is több, mint ami egyébként eddig volt. Meg 

kell, említse, hogy a kötelező kiadásokon felül, ahogy minden évben is, főképp a gyerekek 

támogatására szokták és fogják fordítani ezt az összeget. Azt gondolja, hogy teljes valós képet 

kapjanak, nem ebben az egy évben és nem ebben az egy összegben kell gondolkodniuk, hiszen 

ebben a ciklusban több, mint 1 milliárd Ft-ot, közel 1,3 milliárd Ft-ot nyert el az önkormányzat 

különböző felzárkóztatási programokra. Azt gondolja, hogy ez az összeg önmagáért beszél. Azt 

gondolja, hogy van összehasonlításuk nekik is az elmúlt 4,5 évben és az elmúlt 24 évben 

történtekről. Azt gondolja, hogy gyökeres változások voltak és kellett ahhoz, hogy a város 

vezetője, illetve a testület felismerje azt, hogy ezzel a területtel is foglalkozni kell. Ezzel az 

összeggel és ezekkel a programokkal, amelyeket Kiskunhalas elindított Polgármester úrnak 

köszönhetően, az ország első helyére kerültek, hiszen Magyarországon nincs még egy ilyen 

település, ahol ekkora összegben nyertek és pályáztak felzárkóztató programokra. Higgyék el, 

tudja, mert járja a megyét, járja az országot is. Sok-sok településnél hallja vissza, hogy jó neki, 

mert ilyen a polgármestere. Sok esetben ilyen polgármestert kívánnak. Ez a hozzáállás kellett 

ahhoz, hogy ezeket az eredményeket el tudják érni. Ehhez köszöni Polgármester úr támogatását 

és a testületét. Az elmúlt öt évben véleménye szerint egy jó utat alapoztak meg. Ezen az úton kell 

tovább haladni. Azt gondolja, hogy a következő uniós ciklusnál, a következő költségvetés 

elfogadásánál ismételten lesznek felzárkóztatási programok. A következő testületnek is lesz rá 

lehetősége, hogy újabb pályázatokon vegyen részt és ezt a munkát, amit elkezdtek, tudják 

folytatni, ha vége van ennek a pályázati ciklusnak is. Mégegyszer köszöni a támogatást.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Számít Váradi képviselő úr a válaszára, s nyilván ezt nem is szabad kihagyni. Azt gondolja, 

hogyha az ember volt gimnáziumának az egyik legjobb matematikatanára ötös alá-t ajánl, 

akkor azt gondolkodás nélkül kell elfogadni. Ugyanezt tudná a költségvetéssel kapcsolatban 

viszontjavaslatként megfogalmazni. Azt gondolja, nem kell nagy jósnak és politológusnak se 

lenni ahhoz, hogy a frakciótársaival többségben az idei év költségvetését el fogják fogadni. Az 

elmúlt hozzászólásokban véleménye szerint több tucat olyan pontját sikerült összeszedni eddig 

a költségvetésnek, ami valóban egy olyan fejlődést mutat itt az idei évre, illetve a következő 

évekre, ami miatt érdemes ezt a költségvetést támogatni. Nyilván ahhoz sem kell tehetséges 

politológusnak lenni, tudják azt, hogy az ellenzéki képviselők ezt nem fogják támogatni. Azt 

mondja, hogy mindig kell erre kísérletet tenni. Ezt itt nyilván a saját maguk eszközeivel 

megpróbálták, megtették, eddig nem sikerült. Ezért ő még egy utolsó reménysugárként csak 

annyit mondana, hogy nem kell félni, nem fog fájni.  

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő: 

 

Farkas Dániel alpolgármester úr már majdnem zárszóval zárt le, s összefoglalta a 

hozzászólásokat, ami a költségvetési tervezetet illeti. Ő mégis két gondolattal szeretné még a 

hozzászólásában a figyelmet felhívni két olyan sorára ennek a költségvetésnek, ami a szívéhez 

talán legjobban közel áll. Az egyik a civil szervezetek ügye. Tudják mindannyian, hogy a 

városban számos jól működő civil szervezet működik, akik helyi összefogással, helyi 

problémákat karolnak fel. Az ő szerepvállalásuk elengedhetetlen és nélkülözhetetlen a város 

életében, akár a kulturális életet nézi, akár a város és térség társadalmi életét. Közös érdekük, 

hogy ezek a civil szervezetek jól működjenek. Fontos számukra, hogy támogassák is a 

működésüket. Az ő támogatásukhoz évek óta nyújt segítséget az önkormányzat. Azt gondolja, 
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nagyon örülhetnek annak, hogy 2019-ben is van erre módja az önkormányzatnak, s látják azt, 

hogy 2 millió Ft került beépítésre erre a célra.  

A másik, ami a szívéhez közel áll, az pedig az ő képviselői körzetében van, a Gárdonyi Géza 

utca folytatásában megvalósuló közműfejlesztési beruházás, ami nagyon nagy öröm számára, 

illetve az ott élő telektulajdonosok számára, hiszen nagyon fontos beruházás ez. Ami az előző 

évek gyakorlatához hasonlóan az úttársulatokhoz és 50 %-os önrész vállalásával lakossági 

kezdeményezésre indult el. Ezek a telektulajdonosok keresték meg az önkormányzatot, s kérték 

azt, tekintettel arra, hogy építkezésbe kezdenének, szeretnék, hogy ez a közműfejlesztés ott 

megvalósuljon. Az önkormányzat meghallgatva ezeknek az embereknek a kérő szavát, a 

megoldásban rögtön a segítségükre lett, s az 50 %-os önkormányzati részt hozzátéve beépítésre 

is került a költségvetésbe, aminek mégegyszer mondja, nagyon örülnek. Tulajdonképpen a 

Gárdonyi Géza utca folytatása beépítésre kijelölt terület. Ez még nem külterület. Azt hiszi, hogy 

ez a lehetőség a külterületi lakosság előtt is egyszer majd nyitva áll. Ha hozzáteszik az 

önerejüket, az önkormányzat nem fog elzárkózni, s anyagi lehetőségeihez mérten segíteni és 

támogatni fogja a lakosságot. Elfogadásra ajánlja a költségvetést mindenkinek.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Annak külön örül, hogy Farkas Dániel alpolgármester úr az általa viccnek szánt dolgot kellő 

humorérzékkel reagálta le. Ezt külön köszöni. Megfontolja, ami a végén hangzott el, hogy 

fogadják el a költségvetést. Nyilvánvalóan az ember megfontolja, nem zsigerből nyom nem-et 

ellenzéki képviselőként sem egy költségvetésre. Ugyanakkor azt hozzáteszi, hogy tartózkodással 

fognak szavazni ebben az esztendőben is a költségvetésre. Mindenképpen azt szeretné 

kihangsúlyozni, hogy egy tartózkodás és a nem között nyilvánvalóan van különbség. Nem 

véletlen van ez így kitalálva, hogy nem igen-nel, nem-mel szavaznak a képviselők ország- és 

világszerte, parlamenttől kezdve az önkormányzatokban. Az igen azt jelenti, hogy 

értelemszerűen egyetértenek vele, a nem jelenti azt, hogy abszolút nem jelentenek egyet vele, a 

tartózkodás annyit jelent, hogy nem tudnak egyértelműen állást foglalni. Ezt azért tartja 

fontosnak kihangsúlyozni, mert egy szóval nem mondták ma sem, s mindenképp szeretné ennek 

a látszatát is elkerülni, hogy globálisan azt mondja erre a költségvetésre, hogy rossz lenne. 

Nyilvánvalóan ők is látják, hogy egyrészt vannak kényszerpályák, látják azt, hogy ebben vannak 

nagyon jó és pozitív dolgok, előremutató dolgok, kezdve az útfelújításoktól a beruházásokon át. 

Ezekkel természetesen minddel egyet értenek. Ami miatt tartózkodnak, az nyilvánvalóan azt 

jelenti, hogy nem tudják maximálisan és teljes mértékben magukévá tenni a költségvetést. 

Emlékszik rá, mikor 8-10 évvel ezelőtt még arról is szóltak a viták, hogy Pajor képviselő úr 

azért nem tudja elfogadni, mert Várnai polgármester úr költségvetése. Még ilyen dilemmák is 

voltak itt ebben a teremben. Na de, vissza jelenbe. Tényleg ez az egyetlen gondja a 

költségvetéssel, hogy érez benne egy olyan tendenciát az elmúlt 5-6 évben, ami alapján azt 

gondolja, hogy hosszabb távon ennek valahol mindenképpen rossz vége lesz. Most 

nyilvánvalóan ez nem fenyegeti a város stabilitását. Ő is látja, hogy pénzügyileg végigvihető, 

kiegyensúlyozott költségvetésről van szó. Azonban látják benne azokat a tendenciákat, ami azt 

mutatja, hogy évről-évre itt egyre jobban fel lesz adva a lecke. Előbb-utóbb ennek valahol ki 

kell buknia. Ez az oka a költségvetéssel szembeni tartózkodó szavazatuknak, nem pedig a teljes 

elutasítás.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Pár dolgot kijegyzetelt magának. Engedelmükkel ezt még ő megemlítené a felsorolásból. Nem 

feledkeztek el az úszókról sem, hiszen ők is a szokásos évi 3 millió Ft összeget, illetve a 

fennmaradó összeget bérben és uszodahasználatban fogják megkapni. Miként a Stúdió 2000 
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Egyesület évről-évre megítélt 1 millió Ft-ját is látja. A diáksport egyesületek többet fognak 

kapni, 300 ezer Ft a büdzsében szereplő összeg. Itt arra felhívná azért a diáksport egyesületek 

figyelmét, hogy a legitimitásra figyeljenek oda. A Dékáni sportcsarnoka van még egy nagyobb 

összeggel a költségvetésben, itt 12,7 millió Ft önerőt látja benne. Több, mint 100 millió Ft-os 

beruházás.  

A 2019-es költségvetés véleménye szerint tartalmaz minden olyan forrást, ami elegendő a 

tervezett sportberuházások befejezéséhez. 2020-ig fogalmazták meg a sportkoncepciót, 

legfontosabb volt az utánpótlássport, a fogyatékkal élők sportja -most már a parasport szót 

kevésbé használják-, a szabadidősport és a diáksport kiemelt támogatása. Ez ennek a célnak 

úgy gondolja, alárendeli önmagát. Nagy hangsúlyt kapott az infrastruktúra állagának 

megőrzése. Itt még szeretné megragadni az alkalmat, hogy szívből gratuláljon előre is azoknak 

a sportolóknak, sportvezetőknek, akik a sportgálán jövő héten fogják átvenni az elismeréseiket.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ő kezdte, s rögtön az elején aggodalmát fejezte ki, amit az Alpolgármester úr megpróbált 

lecsapni, mint magaslabdát. Semmi baj, hogy horrorfilmeket hoz elő, s nem tetszik neki, hogy az 

ellenzék aggódik. Az ellenzéknek valamilyen szinten ez is a dolga, hogy valamilyen szinten 

aggódjon. Lehet, hogy nem kért volna máskor szót, de egy költségvetést egy független 

könyvszakértőnek is át kell vizsgálni, s az ő véleményét is ki kell kérni. Ezt megtette Szalontai 

Mária költségvetési minősítésű, bejegyzett könyvvizsgáló. Talál neki egy bekezdését, aminek az 

a címe, hogy figyelemfelhívás. Ezt azért felolvasná. Alpolgármester úrnak mondja, ha esetleg 

azt vélelmezi majd ebből a mondatból, hogy a könyvszakértő is aggódik, legyen szíves neki is 

elmondani, hogy horrorfilmeket ne nézzen olyan sokat, mert az aggodalom rossz éjszakákat 

okozhat.  

Figyelemfelhívás: A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei az előirányzatok 

elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésében 

foglaltaktól. Eddig nincs is gond. Amely eltérés lényeges lehet. Ezt látta egy független 

könyvszakértő, de ezt látta a másik oldal is a bizottsági ülésen, amikor beszéltek, hogy lényeges 

lehet. Ebből az általuk felismert és a könyvszakértő által is felismert lényeges eltérések 

okozhatnak gondot. Erre gondolt ő, amikor az első hozzászólását hozzátette. Köszöni szépen, 

talán ezt szerette volna nem végszóként, hanem zárszóként elmondani, ha már kezdte. De nem 

baj.  

Még van pár mondata. Itt többen tételesen említettek tervezett kivitelezéseket, fejlesztéseket, 

sorokat. Ezt megtette Frakcióvezető úr is a választási körzetében. Történetesen neki volt a 

választáskor az ellenfele. Körülbelül két évvel ezelőtt tárgyaltak is arról, hogy ott egy fejlesztést 

meg kellene csinálni. Az Átlós út Szegedi út felőli járdaépítését, majd pedig a vasúton történő 

átkelést, s úgy bekötni a körforgalomba a gyalogos, kerékpáros dologra. Ezt nem találta a 

költségvetésben. Erről beszéltek két évvel ezelőtt, úgy emlékszik. Nincs még mindig 

megcsinálva, úgy látja, s most sincs szerepeltetve a költségvetésben. Van itt hiányérzete is az 

embernek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az említett mondat standard, amit minden alkalommal a könyvvizsgáló elhelyezett a 

költségvetésen eddig is 2014.óta. Azt gondolja, hogy azok a költségvetések sem okoztak olyan 

lényegesen eltéréseket, ami miatt el kellett kezdjenek vészforgatókönyveket gyártani, külön 

szakértőket bevonni. Nem tudja mit csináltak 2011-ben, amikor elég vészesen állt a költségvetés 

állapota. Nem került erre sor. Ugyan értve azt, hogy van egy költségvetésük, ami egy terv, pont 

olyan, mint egy cégnek az üzleti terve. Azt gondolják, hogy lesznek bevételek és lesznek 
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kiadások, ezeket szembe állítják egymással, s bíznak benne, hogy minden sor úgy tud teljesülni, 

ahogy azt megterveztek. Persze ettől lehetnek eltérő élethelyzetek. Volt település, amit nyakon 

öntött a vörösiszap. Valószínűleg a költségvetésük felborult, ahogy a vörösiszap elöntötte őket. 

Reméli, hogy náluk hasonló katasztrófára nem kell számítani és normál ütemben végre tudják 

hajtani a költségvetésüket.  

Dr. Skribanek Zoltán képviselő ezt a fajta igényét már jelezte több soron, hogy az említett járdát 

és átkötést megoldják. Nem azért nem szerepel ebben a költségvetésben, mert nem szeretnék ezt 

a problémát kezelni, hanem azért nem, mert több bizonytalansági tényező is van a 

vasútfejlesztés miatt. Ezért célszerűnek látták, hogy amíg az ottani tervek véglegesen el nem 

készülnek, addig nem kezdenek bele ott beruházásba. A késlekedésnek inkább ez az oka. Annak 

nem sok értelmét látja, hogy elköltenek egy „csomó” pénzt, amit aztán szétvernek. Nem tudja 

hogy lesz, de szerinte a tervekkel megvárhatják ezt.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Először válaszolna képviselőtársának. Ebben a körzetben két évtizedes probléma volt, amelyek 

valóban már egy-két éve újra fel lettek vetve. Az egyik a Csalogány utcai aluljáró rendezetlen 

ügye, a másik pedig a körforgalom és a vasúton való átkelés. Pont a múlt héten helyszíni 

riportban be is számolt arról, hogy a Csalogány utcai aluljáró elkészült, felújításra került. Ez a 

probléma rendben van. Polgármester urat annyival egészítené ki, hogy mivel itt a körforgalmas 

beruházás nemcsak városi kompetencia, hanem mivel a főút miatt közútkezelői, ezért olyan 

járulékos fejlesztéseket ír elő, lámpatest, egyebeket, amelyek borzasztó drágává teszik a 

kivitelezést. Egyébként a tervek készen vannak, 16 millió Ft. Egyrészt arra várnak, hogy lesz-e 

olyan pályázat netán, amivel csökkenteni tudnák a városi önrészt, hogy ne ilyen irreálisan sok 

pénzt kelljen halasi adófizetők zsebéből kivenni, másrészt valóban itt a vasút is belejátszik még 

ebbe. Nincs elfelejtve, a tervek készen vannak, várják, hogy legyen pénz megcsinálni.  

Amit eredetileg mondani szeretett volna, az, hogy nagyon tanulságos volt ennek a vitának a 

folyamatát végignézni, végighallgatni. Jól látszott, hogy a városvezetői oldalon a képviselőknek 

bőven van muníciójuk. Rengeteg fejlesztést, beruházást tudtak bejelenteni az egész városra 

lebontva. Az ellenzéki képviselők tekintetében ő legalábbis annyit tudott érzékelni, hogy 

aggodalom a bérnövekedés alatt. Ezt ő inkább nem is kritikának fogja fel, hanem a kormányzati 

munka indirekt elismerésének, hiszen arra várt a magyar társadalom a rendszerváltás óta, 

hogy elinduljon a bérszínvonal a nyugat-európai felé. Most erre markáns lépések vannak. Úgy 

gondolja, hogy mind a hivatali dolgozók, mind az önkormányzati cégek dolgozói nem 

aggodalommal tekintenek a bérek növekedésére, hanem örömként élik ezt meg.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Egy nagyon gyors reagálás Váradi képviselő úr utolsó hozzászólására. Ha jól értette, többes 

számban említette, hogy nem fogják elfogadni, vagy tartózkodni fognak a költségvetésnél, ami 

természetesen joguk. Igazából azt akarta ebből kihozni, hogyha jól értette, akkor a Jobbik-SHT 

koalíció megszületett? Tekintettel, hogy egy SHT-s és egy jobbikos van. Ha jól értette Képviselő 

úr volt a szóvivő. Megszületett ez a koalíció. Gratulál hozzájuk. Biztos Farkas alpolgármester 

úr is észrevette és még hozzászólt volna nagyon szívesen, de nem lehetett. Akkor jó, ezt is 

tudomásul vették.  

 

Patocskai Tamás képviselő: (Ügyrendi) 

 

Van egy nagyon egyszerű ügyrendi javaslata. Nem megválasztott alpolgármester ne kezdjen 

politizálni, pláne ne az ő nevükben. Jó? Ez a kérése, köszöni. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez nem javaslat, nem tekinti annak. Mennek tovább.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Több alkalommal megerősítette már a városvezetés azt, hogy szorgalmazza a 

Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút megépítését. Jó hír, hogy a nyomvonalat érintően az 53-as 

főút melletti, tehát képviselői körzetében Füzespusztát érintő szakaszon a kerékpárút tervezésre 

a költségvetés 12.217.000 forintot rendel. 

Azért mond igent erre a költségvetésre, mert ezzel kívánja elismerni a körzetében élők 

törekvéseit, és azok munkáját, akiknek feladata volt a költségvetés összeállítása. 

Úgy gondolja, hogy a tartózkodás eredménye pedig az, ami a bizottsági ülésükön is történt 

szavazás eredménye: a tartózkodás miatt nem ajánlják elfogadásra a költségvetést, nem 

ajánlják elfogadásra a városban élők törekvéseinek támogatását. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Akkor eljutottak oda, hogy további hozzászólót nem lát, tehát a vita végén vannak. 

Osztályvezető asszony jelezte, hogy van hozzászólása. Egy zárógondolatra megadja a szót. 

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető:  

 

A pályázatokra reagálna, hogy gyakorlatilag tényleg nincs ok az aggodalomra. Ha a 12.számú 

mellékletet megtekinti Képviselő úr, akkor látja, hogy a tizennégy pályázatból szerinte 

tizenhárom az, ami 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben fog zárulni. Most 2019.februárjában 

aggodalomra még nincsen ok, bőven van idő arra, hogy ezek a beruházások elkészüljenek.  

A másik a hiányra való reagálás. Gyakorlatilag a 368/2011. Kormányrendelet sajátossága ez, 

hogy az államháztartás hiányként kezeli azt, amikor a tavalyi év megtartását, spórolását 

felhasználják kiadási oldalon a következő évben.  

A harmadik reagálása a könyvvizsgáló jelentésre, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

honlapján is látható egy olyan standard szöveg, amelynek szerepelnie kell a könyvvizsgálói 

jelentésekben. Ez is egy olyan része a jelentésnek, amit kötelező jelleggel fel kell tüntetni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Zárógondolatként annyit fűzne hozzá, úgy látja, hogy nagyon vékony az a mezsgye, ami miatt a 

tartózkodásra terelődött egyáltalán a hangsúly. Reméli, hogy ténylegesen az egész város 

hasznát fogja szolgálni, hogy ezt a költségvetést elfogadják és végrehajtják. Kéri a képviselőket, 

hogy támogassák. Nincs más hátra, minthogy döntsenek a rendelet-tervezet elfogadásáról.  

Először a határozatról kell döntenie a képviselő-testületnek, utána pedig magáról a 

rendeletről.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1690   Száma: 19.02.21/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 
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Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1690   Száma: 2019.02.21/3/0/A/KT 

 
 

26/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vonatkozó adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vonatkozó adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összegét, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

 

 

Határidő: 2019.február 21. 
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Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A rendelet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1691   Száma: 19.02.21/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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1691   Száma: 2019.02.21/3/0/A/KT 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 7/2019. (II.22.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

 2019. évi költségvetéséről 

 

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 eljárva, a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság, az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint az Önkormányzati 

Érdekegyeztető Tanács 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 főösszege 

 

2. § 

 

A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek 

összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi 

maradványból finanszírozzuk. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:          8.946.929.182 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:    8.844.363.605 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:      8.946.929.182 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:    3.601.679.110 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1.-a1.) összegét:      -5.242.684.495 Ft-ban 
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       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:       -966.395.459 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:  -4.276.289.036 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét:         102.565.577 Ft-ban 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:             67.470.577 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:    35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

 (3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 5.345.250.072 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 1.033.866.036 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:  - 4.311.384.036 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  5.345.250.072 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.455.092.666 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  3.890.157.406 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.842.708.229 Ft-ban állapítja meg. 

 

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 

 

3. § 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a 

Képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében az önkormányzat elemi költségvetésében 

megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, valamint a költségvetési kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításokat végrehajthatja. 

 

Költségvetési főösszegek részletezése 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 

működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és a hitelműveleteket 

működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési 

kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b számú 

mellékletek szerint hagyja jóvá. 
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(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 

előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

  

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt 

előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10.a, 10.b és 

10.c számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

A 10.a számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. 

Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 

alapító okiratában szereplő feladatok. (különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári és 

múzeumi feladatok, gyermekétkeztetés) 

 

A 10.c számú mellékletben állami feladatnak minősül: 

1. anyakönyvi igazgatási feladatok; 

2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak; 

3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; 

4. birtokvédelmi eljárás; 

5. építésügyi igazgatás; 

6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése; 

7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági 

bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása; 

8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(Kiskunhalas Város Önkormányzata);  

9. vízügyi hatósági feladatok; 

10. közútkezelői feladatok; 

11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok; 

12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat 

tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas 

Város Önkormányzata); 

13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata). 

 

A 10.b számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint 

önként vállalt feladatok. (civil szervezetek támogatása) 

 

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tartalékait a 6. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből származó 

támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 

saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont 

költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza.  

 

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2019. évi együttes 

előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és kiadásait a 12. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 

III. 

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök 

 

5. § 

 

A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét 

elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket 

a polgármester gyakorolja. 

 

 

 

6. § 

 

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség 

szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 

31-i hatállyal kerül sor. 

 

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat 

átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (előirányzat módosításokról, 

előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a többletbevételek 

felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere részére 

történő megküldésének határideje: 

a) május 31. 

b) augusztus 31. 

c) november 30. 

d) tárgyévet követő év január 6. 

 

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz 

kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:   

 

a) május 5. 

b) szeptember 20. 
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7. § 

 

Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható. 

 

8. § 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011. (XII.28.) számú 

önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a 

vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett 

támogatás 2018. évi számított összege 17.309.982 Ft.  

Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi 

iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 

2018. évi számított összege 3.187.094 Ft. 

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. 

§ (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt: 

 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 

összege, 

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege, 

c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege, és 

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen. 

 

 

9. § 

 

(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett 

összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti 

előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.  

 

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra 

együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg. 

 

 

10. § 

 

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2018. 

évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részét 

meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó 

kiadások a 2018. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2019. január 

hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az 

áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2018. évi kötelezettséggel 

terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2019. évi 



41 
 

központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2018. decemberében teljesült: 

67.470.577 Ft) előirányzatát tartalmazza. 

A 2019. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2019. évi költségvetési rendelet 

eredeti előirányzatába beépítésre kerültek. 

 

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

11. §  

 

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására az úgynevezett kiskincstári 

finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját 

bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési 

számlájáról az intézmények számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi 

finanszírozási szükségletet meghaladó bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az 

intézmények számláiról az Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti. 

 

(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az 

állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban 

egyeztetik.  

 

(3) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek 

esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékéig előfinanszírozás igényelhető. Az 

intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül a legrövidebb 

időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni. 

  

 

12. § 

 

(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi 

előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az 

irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő 

összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható 

fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez 

nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a 

költségvetési rendelete módosítása során dönt. 

Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és 

átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2) 

bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat 

módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek 

benyújtani.  

 

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő módosítása 

működési költségtöbbletet nem okozhat.  

 

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem a 

tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet. 

 

 

13. § 
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(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 

forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.  

   

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető: 

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás, 

b) kiküldetések, 

c) készpénzelőleg, 

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 

e) számlázott szellemi tevékenység, 

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés, 

g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése, 

h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 

 

14. § 

 

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: 

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része, 

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely 

nem köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a 10. 

§ alapján fizetett juttatások maradványához, 

c) az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,  

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege, 

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját 

bevételek többlete, 

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege, 

g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 

15. § 

 

A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e 

jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt 

megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező 

megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.  

 

16. § 

 

Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet 

módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti 

jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben 

történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények 

vezetői felelősséggel tartoznak.  
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IV. 

 

Záró rendelkezések 

 

17. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”  

 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Életkezdési és iskolakezdési támogatások kidolgozása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Arról van szó, hogy két olyan támogatás bevezetését kezdeményezik, amelyek arról szólnak, 

hogy a kiskunhalasi családokat támogatná az önkormányzat oly módon, hogy a gyermekek 

megszületésekor kapnának egy csomagot az önkormányzattól a védőnői hálózaton keresztül, 

valamint az iskolakezdéskor az elsős tanulóknak egy irodaszercsomaggal segítenének. Ezt 

minden kiskunhalasi elsős diák megkapja a szeptemberi induláskor, amennyiben ezt most a 

képviselő-testület elfogadja. Az ehhez szükséges forrásokat egyébként a költségvetés 

tartalmazta.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, miután a családtámogatás kérdése az a témakör, ami az országos politikában az 

elmúlt hetekben a legtöbb figyelmet kapta, Juhász György képviselőtársa napirend előtt nagyon 

jól összefoglalta a nemrégiben bejelentett országos intézkedéseket. Ezekhez próbáltak 

kapcsolódni ők is az elmúlt években. A mostani előterjesztés felidézi a CSOK igényléséhez 

kapcsolódó helyi önkormányzati rendeletbe foglalt támogatásukat, azt, hogy újra lehet a 

városban a Bursa Hungarica keretében támogatást igényelni. Városi ösztöndíj programot 

vezettek be HH-s és HHH-s státuszú tanulóknak, van helyi gyógyszertámogatás és 

lakásfenntartási támogatás. Ezt a komplex csomagot szeretnék most kibővíteni azzal, hogy a 

Kiskunhalason megszülető halasi gyermekek, illetve a más településeken megszülető, de később 

nyilván kiskunhalasi lakcímmel rendelkező gyermekek egy életkezdési csomagot kaphassanak, 

illetve az első osztályt megkezdő összes kiskunhalasi tanuló tanszertámogatásban 
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részesülhessen. Látja egyébként más településeket figyelve, hogy van az önkormányzatok között 

egy verseny, amelyről azt gondolja, hogy szintén nagyon pozitív. Jó, hogy ők is beállnak ebbe, s 

próbálnak minél több támogatást nyújtani a családoknak, hiszen ezen támogatásoknak 

összegészében a kisgyermekes családok lesznek a nyertesei. Ezt mindenféleképpen egy pozitív 

kezdeményezésnek tartja. Az imént elfogadott költségvetésben erre már el is különítettek 5 

millió Ft-ot.  

Az előző napirendnél kérte Patocskai képviselő úr, hogy ne politizáljon alpolgármester 

kollégája. Politikusoknál nehezen fog menni, hogy ne politizáljanak. Azt gondolja, igyekeznek a 

legtöbb napirendi pontnál az átlagos napi politikát nem idehozni. Nagyon bízik benne, hogy ez 

egy olyan előterjesztés tud majd lenni, amit párthovatartozástól függetlenül mindenki el tud 

fogadni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Nagyon jól reagál a kiskunhalasi önkormányzat ezekre a családsegítő intézkedésekre, 

országos, kormányzati nagy programokra, hiszen amikor néhány éve megismerkedtek a CSOK 

elemeivel, ami ugye országos lefedettségű, akkor 2016-ban a halasi képviselő-testület elfogadta 

a helyi kiegészítését ennek az országos programnak, amelynek nem árt felidézni a részleteit, 

hiszen nagyon sokan, reméli, hogy ki is tudják használni a jövőben is. Még a 2016-os 

képviselő-testületi döntés az volt, hogy miután a CSOK keretében megépült házhoz, vagy 

megvásárolt lakáshoz felvett hitelt elkezdik visszafizetni havi részletenként az igénybevevők, 

akkor hat hónapig két gyermek után havi 20.000 Ft-ot, három, vagy több gyermekesek számára 

havi 50.000 Ft-ot hat hónapig a város fizet helyettük. Most pedig ahogy ez elhangzott, 

megjelent az újabb családtámogatási rendszer. Az önkormányzat erre is reagált és dolgozta ki 

ezt az új, halasiakra vonatkozó kedvezményt. Úgy gondolja, hogy mind kormányzati szinten, 

mind önkormányzati szinten jól látszik, hogy a Fidesz-KDNP politikájának ez az egyik fő 

iránya, a magyar családok támogatása.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólást nem lát, így a vitát lezárja. Nagyon örül annak, hogy ezzel a mostani 

kezdeményezéssel tovább tud bővülni az a kör, amelynek önkormányzatuk tud segítséget adni és 

segítséget nyújtani. Szerinte itt a megfelelő helyeken tudnak támogatásokat nyújtani. Bízik 

benne, hogy ezeket a megfelelő időben és rendszerben meg fogják tudni alkotni. A következő 

testületi ülésen már magát a rendszert fel tudják állítani és be tudják indítani. Aztán 

elindulhatnak ezek a támogatások. Amennyiben most a képviselő-testület elfogadja a határozati 

javaslatot. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1692   Száma: 19.02.21/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Egyszerű 
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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 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1692   Száma: 2019.02.21/4/0/A/KT 

 
 

27/2019. Kth. 

Életkezdési és iskolakezdési támogatások kidolgozása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

gyermekvállalás és a beiskolázás támogatása érdekében, a családok támogatására dolgozza ki 

az életkezdési támogatás és az iskolakezdési támogatás, mint új támogatási formák részletes 

feltételrendszerét. 

 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018.évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy technikai ügyről van szó. A legutóbbi testületi ülésen hozott döntésük folyományaként a 

másik megoldást hatályon kívül kell, hogy helyezzék a hivatal köztisztviselői illetményei 

tekintetében.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet hatályon kívül helyezéséről kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1693   Száma: 19.02.21/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva 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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1693   Száma: 2019.02.21/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 8/2019. (II.22.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

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

bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kiskunhalasi 

Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetménykiegészítésének 

megállapításáról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete. 

 

2.§ 
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(1) Ez a rendelet 2019. február 22-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.” 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy technikai jellegű kérdés, amelyet a képviselő-testület tárgyalt meg az utóbbi időszakban. 

Majdnem minden alkalommal visszatér, a mai napon is van. A Városgazda Zrt.-vel kötött 

megállapodást átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság fogja módosítani a jövőben, amennyiben elfogadják ezt a 

rendeletmódosítást.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1694   Száma: 19.02.21/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva 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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1694   Száma: 2019.02.21/6/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 9/2019. (II.22.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

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

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 

Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. melléklet 2.2.22. ponttal egészül ki:  

 “2.2.22. Dönt a Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között 

hatályban lévő Közszolgáltatási Támogatási szerződés mellékleteit érintő módosítások 

ügyében.” 

2.§ 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek 

és ifjúsági segítők foglalkoztatása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit mondana el az előterjesztésről, hogy a korábbi években is működött ez a fajta 

együttműködés az iskoláik és az önkormányzat között. Ennek az együttműködésnek a 

felülvizsgálatáról van szó, amelynek keretében közfoglalkoztatottak segítik az iskolában 

dolgozók munkáját és hétköznapjait.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ahogy Polgármester úr is mondta, minden évben a testület elé jön. Ez az ötödik év, hogy ezt a 

programot viszik, s próbálnak segíteni a gyerekeknek, illetve a pedagógusoknak. Látva, hogy 

milyen irányba megy a közmunkaprogram, ami érthető is, hisz az országban munkaerőhiány 

van, ezért a közmunkát is egyre jobban leépítik. Bízik benne, hogy ez a program végre egyszer 

eljut odáig, hogy felkarolják és ne közmunkaprogramban tudják foglalkoztatni az embereket.  

El kell mondania, hogy ennek érdekében épp most állítottak össze egy megyei roma stratégiát a 

megyei közgyűlésen belül. Ez a program is szerepel, s már el is juttatták a kormányhoz. Nagyon 

reméli, hogy fel fogják karolni ezeket a javaslatokat, köztük ezt a halasi programot is, s mire 

közfoglalkoztatás zárul, addigra már egy különálló program lesz. Itt akarja megjegyezni, ha 

már az előbb képviselő úr azt gondolta, hogy bántani szeretné, itt szeretné megköszönni minden 

politikai pártnak a pozitív hozzáállását helyben és a megyében is, hiszen ott is ellenszavazat 

nélkül, a Jobbik, az LMP, az MSZP, mindenki támogatta ezt a stratégiát és elismerően beszélt 

róla. Mindenki látta ennek a fontosságát és kiemelték belőle egyébként a halasi programot. Azt 

gondolja, hogy most már csak a kormányzaton lesz a hangsúly, hogy felkarolják-e ezt a 

programot. Azt gondolja, hogy jövőre a közmunka program kis számban fog csak működni, 

addigra egy különálló programmá tud válni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is azt gondolja, igazán akkor tudják ezt a programot normál mederbe vinni, ha nem a 

közmunkaprogram keretében valósítják meg, hanem egy dedikált, önálló programnak kell 

lennie. Remélik, hogy ehhez meg fogják kapni a megfelelő támogatást. Most azonban még nem 

tudnak mást tenni, minthogy erről a programról döntsenek. Úgy látja, hogy további 
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hozzászólás nincs, így vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1695   Száma: 19.02.21/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; 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 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1695   Száma: 2019.02.21/7/0/A/KT 

 
 

28/2019. Kth. 

A közfoglalkoztatási program keretében iskolákban alkalmazandó gyermek és ifjúságvédelmi 

segítők foglalkoztatása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja jelen határozat 

mellékleteként csatolt, az Intézményekkel megkötött a közfoglalkoztatási programhoz 

kapcsolódó „Együttműködési Megállapodást.” 

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

Együttműködési Megállapodás módosítására. 

 

 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskőrösi Tankerületi Központ 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2.  

Rabb Nikolett közfoglalkoztatási referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Városi Filmszínház Bérleti Megállapodás módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tavaly szeptemberben kötötték újra a megállapodásukat a városi filmszínházzal. Néhány 

részlettel kellett módosítaniuk a megállapodást, ez van most a képviselők előtt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1696   Száma: 19.02.21/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:41  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #10; 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 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1696   Száma: 2019.02.21/8/0/A/KT 

 
 

29/2019. Kth. 

Városi Filmszínház Bérleti Megállapodás módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerinti, CINEMA Szeged Kft-vel kötendő Filmszínház Bérleti Megállapodás módosítását, 

valamint a 2. sz. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Filmszínház Bérleti 

Megállapodást. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az 1. sz. mellékletben lévő Filmszínház Bérleti Megállapodás módosítás, valamint a 2. sz. 



54 
 

mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Filmszínház Bérleti Megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2019.február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kószó János Cinema Szeged Kft. ügyvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. 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:  

 

Ez az a napirendi pont, amire utalt az SZMSZ tárgyalásakor. Ezt a napirendet utoljára 

tárgyalja a képviselő-testület, amíg az SZMSZ ilyen formában lesz érvénybe. Ezeket a 

mellékleteket a bizottság fogja a jövőben saját hatáskörben módosítani. Itt az utolsó alkalom, 

hogy ezt a képviselő-testület asztalára helyezték.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1697   Száma: 19.02.21/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 15:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 
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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 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1697   Száma: 2019.02.21/9/0/A/KT 

 

30/2019. 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 jóváhagyja a Halasi Városgazda 

Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. mellékletének módosítását a 

jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

 

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

Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. melléklet módosításának aláírására. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 

 

 



56 
 

Határidő: 2019. február 28. 

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----- 

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit tenne hozzá, hogy a bizottsági üléshez képest felügyelő bizottsági határozattal 

kiegészülve került ki az új anyag.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Az üzleti tervben arra táblázatra gondol, ami a bevételek és kiadások részletezése, ez a 

2.b/2.oldal. Itt látható a 2018 és 2019-es év összehasonlítva. A bevételek 231 millió Ft-ról 270 

millió Ft-ra növekedtek, tehát 40 millió Ft-tal növekedett a Zrt. bevétele. Amiről már volt szó a 

költségvetésnél is, hogy ezt túlnyomó többségében a bérek növekedése indukálja. Ha viszont 

lentebb néznek, akkor 136 millió Ft-ról 155 millió Ft-ra, tehát 20 millió Ft-tal növekedik. A 

hozzá kapcsolódó járulékok ebben már benne vannak, hiszen ez egy gyűjtő. 

Mi az a többletfeladat, ami miatt itt van egy olló? Az összes bevétel 40 millió Ft-tal, a bérek 

általi kiadás pedig 20 millió Ft-tal jelenik meg a két év között. Ezt szeretné picit, ha ki tudná 

fejteni Vezérigazgató úr. 

 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója:  

 

Amikor egy ilyen üzleti tervet megterveznek, nyilván elképzeléseket tesznek le az asztalra. El 

szokott térni egyébként a beszámoló és az üzleti terv. Ahogy Képviselő úr mondta, a bér 

kétségtelen az egyik tényezője ennek a bizonyos költségnövekedésnek, amit a bevétel valamilyen 

szinten ellensúlyoz, de vannak más elemek is, amelyek ebben a rendszerben ott vannak. Az egyik 

például, ha megnézi, a helyiségbevételekben van egy nagyon fontos csökkenés. Nagyon 
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örömteli esemény volt, amelyen ő is részt vett, a készenléti rendőrség új épületbe költözött. 

Abból az épületből költözött el, amit a város tulajdonol, a Szabó Ervin utcából. Ez nekik 12 

millió Ft mínusz. Önmagában ez az egy tétel 12 millió Ft. A másik pedig, hogy a 

közfoglalkoztatás egy nagyon bonyolult rendszeren keresztül érkezik a Zrt.-hez, a város 

szerződik, átadja a munkaerőt. Jelentős mértékben olyan feladatokat végre tudnak hajtani, ami 

összességében természetesen csökkenti a közterületen lévő munkákat. Mivel ez a 

közfoglalkoztatás már hosszú-hosszú évek alatt az utóbbi két-három évben folyamatosan 

csökken, jelentős mértékben a feladatokat alvállalkozókkal kell, hogy megoldják. Ennek a 

mértéke a tavalyi évben is 40-50 millió Ft környékén volt. Gondol itt az utak kátyúzásától 

kezdve az ipari tevékenység alvállalkozóira, vagy éppenséggel a zöldterület karbantartásra is. 

Ezeknek az alvállalkozói díjaknak is a 20-30 %-os növekedését tapasztalják az utóbbi időben. 

Ha ezeket így összeadják, nemhogy ez a különbözet, hanem ennek még a többi része is indokolja 

ezt. Hiába növekedett a bevétel, a költségek sajnos ugyanúgy növekedtek hozzá. Ha egyébként 

összehasonlítást néznek a tervekkel, 200 millió Ft-tal szemben nézik a 250 millió Ft-ot, mert a 

tervezési fázisokban ennyi volt. A tavalyi évben több volt a pótfeladatokkal a költségvetésük. 

Elérte a 230 millió Ft-os környéket, tehát ez a növekedés nem 50 millió Ft. Nagyon szeretné, ha 

a 2007-es szintet elérnék, amikor 280 millió Ft-ot kaptak. Nagyon örülne, ha 

2019-2020.környékén Polgármester úr és a testület is úgy gondolná, hogy nagyon jó lenne, ha 

2007.után a Zrt. elérné azt a szintet, amivel indított. Úgy tudja, hogy a város azóta nem lett se 

kisebb, se nagyobb, a feladatok inkább növekedtek, mint csökkentek. Örül, hogy ebben a 

ciklusban már itt tartanak. Volt olyan időszak, amikor 70-80 millió Ft volt a támogatásuk. 

Nagyjából ez a válasza arra, hogy nemcsak a bér, hanem az összes többi is. Miközben annyit 

zárójelesen megjegyezne, hogy van egy kalkuláció, amit mindig nagy örömmel néz, az országos 

bérátlag. Biztos mindenki szokta nézni. Bruttó 318 ezer Ft. A Zrt. dolgozóinak 85 %-a ez alatt 

van nem kicsivel, hanem sokkal többel. A bérek tekintetében még lehet növelni. Általában 

jutalmakkal és év végi kifizetésekkel szokták kompenzálni ezt a nagy különbséget. Hiszen a jobb 

dolgozókat el fogják vinni tőlük is, ha nem tudnak megfelelő bért juttatni nekik. Nem tudja, hogy 

ez így kielégítő-e. Nemcsak a bér ez a különbség, hanem még sajnos egyéb másik tényező, 

amiből a legfájóbb ez a 12 millió Ft ingatlan bérleti díj kiesés.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Megnézve a Városgazda Zrt. üzleti tervét, nagyon jól látszódik, hogy a költségek jelentős részét 

a bérköltségek, anyagköltségek jelentik. Nyilván nem leegyszerűsítve ezt a vállalkozását az 

önkormányzatnak, de ezt gondolja, hogy minden egyes forint, amit ide betesznek, az később a 

városüzemeltetésben az utcákon megjelenik és itt nyilván sok mindenre lehet gondolni egészen 

a fűnyírástól, a kátyúzáson át, akár a síkosságmentesítésig. Egészen biztos, hogy ez a 

vállalkozás abszolút nem az a cég, ahova az eljuttatott források ne kerülnének megfelelő helyre. 

Ha itt az tűzik ki célnak, hogy elérjék a 2007-es szintet, ez egy helyes irány. Nem biztos, hogy 

minden tekintetben el kellene érni az akkori szintet, ami annál a cégnél volt, de a támogatásban 

mindenféleképp érdemes lesz rá törekedni. Azt látja, ha az elmúlt öt évet nézik, mindig egyre 

több és több volt az a forrás, amit ide tudtak juttatni. Bár ez az önkormányzati cég, ami 

leginkább a frontvonalban van, hiszen a lakossággal a legtöbb találkozás ezt a céget éri, azért 

az elvégzett feladatok mennyiségében is látja azt, hogy minden évben tudnak egy keveset 

növekedni az alap elvárt tevékenység mellett. Az idei évtől is ezt várja, s ezt kéri Vezérigazgató 

úrtól, hogy erre próbáljanak meg törekedni. Ha összességében megnézik, a fenntartott utaknak, 

járdáknak, közterületeknek a mérete kisebb biztosan nem lesz. Sőt, ha a város terjeszkedését, 

akár az új lakóingatlanokat megnézik, inkább a feladat csak egyre nő és nő. Önmagában azt 
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tudja mondani, hogy érdemes támogatni ezt az előterjesztést, s érdemes bízni a Városgazda 

Zrt.-ben, mert tényleg az ide juttatott források szerinte megfelelő helyre jutnak. Nekik pedig 

azon kell gondolkodni, hogyan tudják ezt az önkormányzati támogatást még inkább növelni.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Köszöni Vezérigazgató úr válaszát, érthető és kimerítő volt, pont erre volt kíváncsi. Igazából ez 

az, ami indokolja a szavazatát is. Azt gondolja, hogy észrevehető volt, vagy feltűnt, hogy az 

elmúlt években sem fogadták el. A többes számmal nagyon kell vigyáznia, mert többes szám 

alatt ő az SHT frakcióra gondolt, de Szűcs Csaba alpolgármester úr ezt rögtön a jelenlévőkre 

vonatkoztatva már koalíciós szerződéseket vizionált. Visszatérve a témához, azért nem fogadták 

el az előző években a Városgazda Zrt. üzleti tervét és a beszámolóját sem –amit elmondtak a 

ciklus előtt-, mert a város egyik legfontosabb cégének a felügyelő bizottságában nincsen 

delegáltjuk. Ő tagja volt ennek a felügyelő bizottságnak az elmúlt ciklusban, s pont azok a 

beszélgetések felügyelő bizottsági ülésen, ahol ténylegesen mélyen bele lehet látni, s ahol 

elmagyarázásra kerülnek az összefüggések, s a dolgok, ez az, ami most számukra hiányzik, erre 

nincs lehetőségük. Itt most kapott választ részben egy kérdésre, de olyan mélységben, mint 

annak idején egy két-három órás felügyelő bizottsági ülésen, itt nem tudnak belemenni. Ez az 

egyetlen oka annak, hogy ma is tartózkodni fog a napirend kapcsán. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azért szeretné itt is elmondani, hogy nem lehetőség nincs rá. Lehetőség lett volna rá, csak ezzel 

nem kívánt élni a frakció. Tisztázzák. Lett volna rá lehetőség. Ennyi korrekciót. Biztos benne, a 

Városgazda Zrt.-nél igen. Ebben fogadni mer nagyobb tétben, de úriember nem fogad, így 

visszakozik ettől a javaslatától. Mindenesetre azt kérné, hogy Képviselő úr frissítse fel az 

emlékeit e tekintetben. Szerinte ez a beszélgetés is mintha megtörtént volna már egyszer. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Azt gondolja, ha most 1 milliárd Ft-ról beszélgetnének, annyi pénzt kellene adni a Városgazda 

Zrt.-nek, azt a pénzt is el tudná költeni. Látva a város nagyságát és a feladatokat, azt gondolja, 

hogy nincs az a pénz, amit nem lehetne rákölteni a városra. Az biztos, hogy minden esetben az 

elmúlt négy-öt évben próbálták a Városgazda Zrt.-t a legmesszebbmenőkig támogatni, akár 

plusz forrást is bevonni. Nem véletlenül mondta pont a közmunkát, Vezérigazgató úr is rátért. A 

közmunkások eltűnnek, s a munkaerőpiacra kikerülnek, ez a Városgazda Zrt.-nek is 

pluszköltségei lesznek, hiszen embereket kell felvenniük ezekre a feladatokra, amiket eddig a 

közmunkások láttak el. Az ő finanszírozásukat az állam lefinanszírozta. Azt gondolja, hogy már 

a következő évben erre gondolni kell. Kevesebb közmunkással és nagyobb létszámú emberrel 

kell ezeket a feladatokat ellátni. Már a személyi kiadás is jövőre több kell, hogy legyen, biztos 

benne. Azt gondolja, hogy ez az összeg, ami egyébként a költségvetésükben is szerepel, amit a 

Városgazda Zrt. kap, nem egy rossz összeg. Ebből a 250 millió Ft-ból nem azt mondja, hogy 

mindent, de mégis azt gondolja, hogy a legszükségesebb dolgokat meg tudják csinálni. Itt 

szeretné megköszönni Vezérigazgató úrnak és a Városgazda Zrt. összes dolgozójának a 

munkát, hiszen azt gondolj, hogy a hét naptól hét napot dolgoznak. Sok esetben olyan munkát is 

elvégeznek, amit a halasi lakos nem lát, de legalább olyan fontos, mint amit akár a téren, akár 

bárhol elvégeznek. Köszönik szépen a tavalyi évi, s az idei munkájukat is.  
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Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 

 

Még eszébe jut Váradi képviselő úrnak, hogy a síktalanítást be sem vette, ami nem síkosságot 

jelent, hanem síktalanítást. Megúszták a december végi és januári időszakot. Az ország más 

pontjain sokkal „durvább” dolgok voltak. Ez mégis nekik közel 10 millió Ft-ba került. Néhány 

lakó erre a városban azt mondta, az semmi, ami történt. Ő úgy gondolja, hogy ennél több 

történt, hiszen lehetett közlekedni a városban és mindent megtettek azért, hogy hajnalban, 

bármikor síktalanítsanak. Egyszerűen, ha megmozdul a cég, hétvégén, hajnalban, gépekkel, 

eszközökkel, irdatlan mennyiségű anyagi ráfordítás, gép és munkaerő megy rá. Éppen mondta 

Polgármester úrnak is, hogy a 10 millió Ft olyan sok? Ez egy néhány nap, egy hétre vissza lehet 

vonatkoztatni. Ha ez nagyobb lett volna, akkor még pótforrást kellett volna kérniük.  

A másik, amit még akart mondani, hogy nagyon köszöni alpolgármester urak hozzászólását. Ez 

az 1 milliárd Ft jól hangzik. Ő is el szokta mondani, hogy mennyi kellene, egyebek. Tényleg ne 

úgy értsék ezt, hogy a világ minden pénze kellene a Városgazda Zrt.-nek. Ez egy kicsit pejoratív. 

Persze 2 milliárd Ft-ot is el tudnának költeni, bármennyit. Mindig azt mondta Polgármester 

úrnak, hogy van egy olyan szint, amit azért kell megcsinálni, mert ha még azt is elveszik a 

cégtől, akkor már a „gatyát” is lehúzzák róla. Rossz hasonlat volt. Az már nem olyan jó. Nem 

kell ezt a céget felöltöztetni „aranyruhába” és nem kell mindenféle dolgokkal felaggatni. Ha 

például holnap azt mondanák, hogy adnak 1 milliárd Ft-ot erre az évre, higgyék el, ő lenne az 

első, aki azt mondaná, hogy ne adjanak. Azt az egy milliárd forintot, ha egyszer a város olyan 

anyagi erővel rendelkezik, s képes minden fűszálat kiegyenesíteni, minden fát külön lemetszeni, 

az már egy olyan időszak lenne, ami olyan városok privilégiuma, ahol most annyi az iparűzési 

adó, mint a városi iparűzési adó ötszöröse. Szokták ezt hasonlítgatni Farkas alpolgármester 

úrral. Van egy bizonyos összeg, amit muszáj megadni. Ez az a bizonyos 250 millió Ft. Ennek az 

arányait kell mindig megnézni és ehhez a feladatokat. Utána, ha elkezdik ezeket a dolgokat 

növelni, ő is azt mondja, hogy mindent célzottan. Gépekre el tudnának költeni nagyon sok 

pénzt. Ott is nyilvánvaló, hogy kellene egy szép arány. Például egy söprűgéppel kellene 

indítani, nem biztos,hogy valami daruval, mert arra például nincsen szükségük. Ez a bizonyos 

minden pénzt el lehet költeni, úgy kell érteni, hogy igen, növelni kellene ezt a dolgot, főként a 

munkaerőt kellene kiváltani, fejleszteni kellene a gépparkot és természetesen minél több pénzt 

költenek a közterületeikre, annál jobb a komfortérzet, amihez viszont gazdasági erő kell. Halas 

gazdasági erejének mértékének megfelelően kellene ezt a pénzt növelni.  

Még egy apróság. Nagyon sokat beszélnek a Városgazda Zrt. kapcsán a városüzemeltetésről. 

Nyilvánvalóan a kirakatban a kirakat látszik elsősorban. Menjenek be a boltba. A kirakat a 

városüzemeltetés. Elvégzik közel 1300 egység, lakás távhőszolgáltatását. Rengeteg 

számlázással, rengeteg egyéb bajjal. A 90 %-át az önkormányzati üzleti célú ingatlanoknak 

kezelik, annak a bevételét. Többek között ebben benne volt a Szabó Ervin utcai. Akkor is, ha 

például nincs benne senki. Kezelik az önkormányzati lakásokat, ezeknek a bevételét 

természetesen biztosítják az önkormányzat felé. Ezenkívül az utóbbi évben ezzel a 

képviselő-testülettel való jó kapcsolatuk hatására nagyon sok építőipari tevékenységet 

csináltak. Utakat építettek, alvállalkozókkal, saját erővel. Rengeteg olyan feladatot 

megcsinálnak, ha most egy kicsit pejoratív szeretne lenni, a legrosszabb feladatokat mindig 

megkapják. Ezt érti úgy, hogy amikor vannak városi feladatok, ami nagyon nem akar elkelni a 

piacon, akkor mindig szóba kerülnek. Ha ezt elkezdené felsorolni, akkor elég sok idő eltelne. 

Higgyék el, hogy nem egy-két darab, hanem ötvenes nagyságrend az utóbbi időszakban. A 

sportpályától kezdve. Vincze képviselő úrra gondol, ott legalább tízet fel tudnak sorolni. Ha a 

birkózó klub szóba kerül, ott is ott vannak. Majdnem azt mondja, hogy mindenhol ott vannak. 

Van, amikor segítőként, van amikor alvállalkozóként, van amikor egyszerűen biztosítanak 

valamilyen környezeti feltételeket. Van, amikor fővállalkozóként megcsinálják a teljes utat 60 

millió Ft-ért, 40 millió Ft-ért stb. Ez a tevékenység nem szokott igazából megjelenni abban az 
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értelemben, hogy távhő, üzemeltetés, lakások. Itt megállnak, de sokkal többet csinálnak az 

utóbbi időben. Ez annak köszönhető, hogy a testülettel közösen megvalósítanak rengeteg 

feladatot. A tavalyi év, úgy érzi, igen kiemelkedő volt ebből a szempontból. Ezt még hozzárakná 

ahhoz, hogy szerinte minél többet csinálnak, igyekeznek ezekből a pénzekből kijőve egy olyan 

tervet csinálni, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a legjobban, leghatékonyabban költsék el 

a testületi akaratnak megfelelően.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Tulajdonképpen eljutottak a végére. Annyit fűzne csak hozzá, hogy nyilván az elhangzottakat 

nem nagyon szeretné ismételni, de valóban számítanak az üzleti terv alapján a Városgazda Zrt. 

támogatására, segítségére, munkájára leginkább a következő évben is, 2019-ben is. Biztos 

benne, hogy számtalan feladat és kihívás során közösen kell, hogy megtalálják majd a 

megoldásokat, reméli, hogy az ehhez szükséges forrásokat akár a mostani elfogadott 

költségvetés, akár a további módosítások során fogják tudni biztosítani és hasonló jó évet 

tudnak majd zárni, mint tették azt az elmúlt időszakban. Ő is csak megköszönni tudja a Zrt. 

minden munkatársának a munkáját, amit a városért tesznek. Szerinte ez egy nagyon fontos 

része annak, hogy városnak érezhessék magukat, ahol laknak. Köszöni mégegyszer 

mindannyiuknak. Nincs más teendő, minthogy döntsenek az üzleti tervről. A Városgazda Zrt. 

üzleti tervének elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1698   Száma: 19.02.21/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 91.67 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 8.33 6.67 1 

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 
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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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1698   Száma: 2019.02.21/10/0/A/KT 

 
 

31/2019. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2019. évi 

üzleti tervét 2.260 ezer Ft,- 2019.évre tervezett adózott eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019. költségvetési év 

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----- 

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halas-T Kft. 2019.évi Üzleti Tervének elfogadása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 

 

Még annyi, ha a Zrt. tevékenységeit folytathatná, mivel látják, hogy a vezetés is gyakorlatilag 

ugyanaz, hozzárakhatná kvázi a távhőtermelést is a Zrt. tevékenységéhez. Azok a képviselők, 

akik már jóval régebb óta képviselők, tudják, hogy mi történt itt 2012-ben, lezárták a 

gázszolgáltatást. Akkor még Polgármester úr, mint alpolgármester szintén segített abban a 

dologban, hogy rendezték a távhő sorsát. Még a 2012-es dolgok a mai napig visszaköszönnek. 

Az egyik következmény, hogy több cég van, tehát van egy termelőcég, amelyik előállítja a hőt, 

kvázi megsüti a kiflit, kenyeret, de már ezt a forró kenyeret mások viszik el a végfelhasználóhoz. 

Akik elviszik a kenyeret, az a Zrt. Aki megsüti a kenyeret, kiflit, bármit, az a Halas-T Kft. Ennek 

a két cégnek a szimbiózisából nagyon érdekes dolgok adódnak. Rengeteg közvetített 

szolgáltatás, a gázár begyűrűzése természetesen a Zrt.-hez, s egy irdatlan mennyiségű 

egyeztetés a hatósággal, a hatósági feladatok ellátó Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatallal, akik egyébként jönni fognak hozzájuk ellenőrizni is 

nemsokára. Ez mindenféleképp a Halas-T Kft. tevékenységét így szűkíti le és egy szegletét adja 

még ennek az egész rendszernek. Sokan megkérdezték tőle, s most is azt mondja, hogy jelen 

állapotában, ezt még így fent kell tartani. Borzasztó bonyolult lenne beolvasztani adott esetben 

a Halas-T Kft.-t a Zrt.-be. Lehet, hogy a távhőt kellene önálló cégként megcsinálni. Az sem 

bizonyult jó ötletnek. Az az ötlet, ami se jó, se rossz, egyelőre hagyják békén, mert nem tudnak 

jó ötletet mondani. Mind a kettőnek van előnye, hátránya. Egyelőre maradjon meg így. Annak 

is van előnye, hogy mindkét cégnek ő a főnöke. Közli, s ezt mindenki tudja, hogy csak az egyik 

cégből kap természetesen jövedelmet, hiszen önkormányzati és állami cégeknél nem lehet két 

helyről, vagy több helyről felvenni pénzt.  Így nem veszekednek, de egyébként néha kellene, 

mert vannak súlyos időszakok, amikor az egyik a másikat, de hagyják ezt, ők megoldják ezt a 

problémát. Az összességet kell nézni, hogy a távhőszolgáltatás működik és gyakorlatilag 

2010.óta nem volt áremelkedés. Az állami kiegészítő támogatást megkapják, 5 % az ÁFA. 

Innentől kezdve a úgy gondolja, hogy ez a rendszer relatíve jól működik.  

Azt akarta még elmondani, hogy Váradi képviselő úr nyitott kapukat döngetett. Szeretné 

egyébként ebben az évben, a sok-sok egyéb feladat mellett azt is megvalósítani, hogy 

három-négy turnusban, nem busszal, hanem mással elhozni a képviselőket a telephelyeikre. Az 

a Halas-T Kft.-t és a Zrt.-t is jelenti, hogy az a bizonyos információtömeg csak növekedjen. 

Majd egyeztetnek, hogy ki, kivel akar jönni, ő ebbe nem akar beleszólni. Lehet névsorban is, 

lehet pártállástól függően koalícióban is. Az az elképzelése, hogy három-négy részre szétosztva 

szeretnék megmutatni mindenféleképpen az új telephelyet, a Majsai utat, akár a régi 

telephelyet, a fűtőművet, s az összes többi dolgot. Természetesen nyitottan állnak bármiféle 

kérdésre, dolgozók, hogy lássák azt, milyen gépparkkal, milyen emberállománnyal, milyen 

feladatokkal birkóznak meg. Úgy gondolja, hogy erre szükség lenne. Lehet, hogy már 

két-három évvel ezelőtt is szükség lett, most már úgy érzi, hogy ezt meg is kell valósítani, 

nemcsak beszélni róla. Szívesen látja őket az év folyamán az ő szervezésükben a Zrt.-nél és a 

Halas-T Kft.-nél így egyben.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A vitán túlvannak, következik a szavazás. A Halas-T Kft. üzleti tervének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1699   Száma: 19.02.21/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:09  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 91.67 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 8.33 6.67 1 

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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1699   Száma: 2019.02.21/11/0/A/KT 

 
 

32/2019. Kth. 

A Halas-T Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Kft. 2019. évi üzleti tervét 

1.320 ezer Ft,- 2019. évre tervezett adózott eredménnyel elfogadja. 
 

 

Határidő: 2019. költségvetési év 

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

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft. 2018. évi szakmai 

beszámolójának jóváhagyása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1700   Száma: 19.02.21/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; 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: 
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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 

 

     

1700   Száma: 2019.02.21/12/0/A/KT 

 

33/2019. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft. 2018. évi szakmai beszámolójának 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Média és Kultúra 

Non-profit Szolgáltató Kft. 2018. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját a melléklet 

szerint. 

 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.  

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2019.évi üzleti tervének 

jóváhagyása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Annyival kiegészítené, hogy köszöni az üzleti tervet. A 

felügyelő bizottsági is már megvolt, az a kiegészítés is rendben van. Jó munkát kívánnak a 

program végrehajtásához minden munkatársnak és a vezetésnek. Mozgalmas évük lesz, mert az 

idei év kerek évfordulóktól nem mentes. Gazdag lesz legalábbis a szervezési ág feladata, jó 

munkát kívánnak hozzá.  

Az üzleti terv elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1701   Száma: 19.02.21/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; 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 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1701   Száma: 2019.02.21/13/0/A/KT 

 

34/2019. Kth. 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.  2019. évi üzleti tervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0,- Ft. – azaz nulla forint - mérleg 

szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019. költségvetési év 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy – Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft.  

Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Kft. között fennálló szakmai együttműködési program 4.számú módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Ezzel együtt ez a három napirend volt a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. érintően. 

Mindenképpen szeretné megköszönni azt a munkát, amit a városért, a közösségekért, a 
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gyerekekért, fiatalokért, idősebbekért végeznek. Rengeteg olyan időszak van, amikor 

ünnepnapokon, hétvégén, ünnepeket, nemcsak az állami, hanem családi ünnepeket is sokszor 

otthon kell hagyniuk azért, hogy a város közösségéért dolgozzanak. Szeretne nekik ezért 

köszönetet mondani. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy a képviselő-testület nevében szólt Képviselő úr. Mindannyian csatlakoznak 

ehhez a jókívánsághoz.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a program módosításáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1702   Száma: 19.02.21/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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1702   Száma: 2019.02.21/14/0/A/KT 

 

 

35/2019. Kth. 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között 

fennálló szakmai együttműködés program 4. számú módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között kötött közművelődési megállapodás 4. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között kötött városmarketing program 4. sz. módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2019.február 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft. ügyvezetője 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási 

rendje illetve nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy technikai jellegű előterjesztés, amit minden évben megtárgyalnak.  
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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 

 

#: 1703   Száma: 19.02.21/15/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1703   Száma: 2019.02.21/15/0/A/KT 
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36/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendje illetve 

nevelés-gondozás nélküli nap megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

A Bölcsőde 2019. július 1. napjától, 2019. augusztus 2. napjáig zárva tart. A szünet előtti utolsó 

nyitva tartási nap 2019. június 28. napja, a szünet utáni első nyitva tartási nap 2019. augusztus 

5. napja. Ezen időponton kívül a nyári időszakban a Bölcsőde nyitva tart. 2019. április 23-án, 

kedden a bölcsődei nevelés-gondozás szünetel. 

A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Miskei Beáta intézményvezető, Városi Bölcsőde, Május 1.tér 3. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2018.évi beszámolója és 2019.évi 

munkatervének jóváhagyása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Ez az előterjesztés is törvényi kötelezettség miatt kerül az asztalukra. Minden évben visszatérő 

dolog, amikor az önkormányzat által fenntartott intézmény beszámol az előző éves munkájáról, 
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illetve megtervezi az aktuális év programjait, feladatait.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyi kiegészítése van, hogy a könyvtár igazgatónője is körükben van, ha kívánni valaki hozzá 

is fordulni, akkor tud rá válaszolni. Bizottsági ülésen is jelen volt. Azt gondolja, hogy aki kívánt, 

az tudott ott kérdést feltenni. Nem is lát most sem kérdezőt, tehát haladnak tovább.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja. A könyvtár esetében is igaz az, amit a többi szervezetnél 

elmondtak, hogy az ilyen magas színvonalú munkához további jó egészséget és jó munkát 

kívánnak a könyvtár minden dolgozójának. Köszönik szépen az elmúlt évi munkát és jó évet 

kívánnak a 2019-es évre.  

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1704   Száma: 19.02.21/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; 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: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1704   Száma: 2019.02.21/16/0/A/KT 

 

37/2019. Kth. 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2018. évi beszámolóját az 1. sz. 

melléklet szerint. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 2019. évi munkatervét a 2. sz. 

melléklet szerint. 

 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Erhardt Györgyi igazgató, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szövetség tér 11. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Thorma János Múzeum 2018.évi beszámolójának, valamint 2019.évi 

munkatervének jóváhagyása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt is törvényi kötelmüknek tesznek eleget.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1705   Száma: 19.02.21/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; 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: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 
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Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1705   Száma: 2019.02.21/17/0/A/KT 

 

38/2019. Kth. 

A Thorma János Múzeum 2018. évi beszámolójának, valamint 2019. évi munkatervének 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2018. évi szakmai munkájáról készített 

beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2019. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerint. 

 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum, Köztársaság utca 2. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti 

beszámolója a 2018.évben végzett közművelődési tevékenységéről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

Azokkal a szervezetekkel, amelyekkel az önkormányzatnak közművelődési megállapodása van, 

a törvény szerint is és a megállapodás szerint is évente egyszer be kell számolnia az előző éves 

tevékenységéről. Így van ez ennél az előterjesztésnél és a következőnél is.   

 

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

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Engedjék meg, hogy megköszönje az alapítvány és Huber Helga munkáját az elmúlt évben, 

években, hiszen azt tudni kell, hogy volt olyan felzárkóztatási programjuk, amelyen az 

önkormányzat nem tudott indulni, s az alapítvány bevállalta. Az egyik a bari shej, ami jelen 

pillanatban is folyik. Helgának nagy szerepe volt az EFOP-os pályázatokban, hiszen ő volt, aki 

megírta őket. Nagyon szépen köszöni a munkáját, azt gondolja, hogy nélküle és az alapítvány 

nélkül nem tudnának ilyen sikeresek lenni. Köszöni, s a további együttműködés jegyében sok 

sikert.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1706   Száma: 19.02.21/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1706   Száma: 2019.02.21/18/0/A/KT 

 

39/2019. Kth. 

A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2018. 

évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Civilek a Jövőért Alapítvány 2018. évi 

szakmai beszámolóját és egyben megköszöni az Alapítványnak a 2018. évben végzett 

munkáját.  

 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Huber Helga kuratóriumi elnök, Civilek a Jövőért Alapítvány 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti 

beszámolója a 2018. évben végzett közművelődési tevékenységéről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1707   Száma: 19.02.21/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1707   Száma: 2019.02.21/19/0/A/KT 

 

40/2019. Kth. 

A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 

2018. évben végzett közművelődési tevékenységéről 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szivárvány Bábszínházi 

Alapítvány 2018. évi szakmai beszámolóját és egyben megköszöni az Alapítványnak a 2018. 

évben végzett munkáját. 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Orbán László kuratóriumi elnök, Szivárvány Bábszínházi Alapítvány, Dobó u.17. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Villamos és földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos 

közbeszerzéshez történő csatlakozással  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Már a legutóbbi alkalommal is hasonló módon szerezték be az energiát. Több önkormányzattal 

közösen írnak ki közbeszerzést, s így a nagyobb mennyiségek miatt abban reménykednek, hogy 

jobb árakat tudnak elérni a szabad piacon. Most is ehhez kérnek felhatalmazást a 

képviselő-testülettől. 

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Körülbelül mekkora a megtakarítás, ha ebben a konzorciumban benne vannak és így szerzik be 

az energiát? Van-e erre valamilyen számítás? Bizonyára van, csak akkor van értelme belépni 

egy ilyenbe. Tud-e erre valami számot mondani?  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, hiszen az energiaárak akár a gáz, akár a villany oldalon 

a részvénypiac változása alapján hullámzó mozgást mutatnak. Gyakorlatilag rövidtávon is, de 

hosszú távon, sőt adott esetben két éves távlatban is olyan előre nem látható piaci változások 

történhetnek, ami miatt jelen kérdésre választ nem tud sajnos adni a jövőre tekintettel.  
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Az már látható, s jelezték szakemberek, hogy a gáz oldalon nem valószínű, hogy akkora 

megtakarítást el tudnak érni, mint a most lejáró két éves szerződésükben. Igazából 

összegszerűen ezért választ nehezen tud adni. Az egy kiindulópont, hogy a most lejáró 

szerződéseik megkötését megelőzően, amire Polgármester úr is utalt, hogy ugyanilyen 

konstrukcióban próbáltak szerződni, az egy úgynevezett sikerdíjas megbízási szerződés volt, 

tehát a megtakarításuk bizonyos százalékát fizették a lebonyolító cégnek. Ott évente körülbelül 

a gázt és a villanyt együtt véve nagyjából éves szinten 1 millió Ft-ot fizettek ennek a cégnek. Ez 

volt a megtakarítás 15-20 %-a. Ebből sejthető, hogy ott egy jelentős, az önkormányzat zsebében 

maradó megtakarításról beszélhettek. Ez ugye tényadatokon alapuló és már realizálódott 

megtakarítás. Hogy a jövőben mi lesz, az elején elmondottak miatt nehéz megjósolni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1708   Száma: 19.02.21/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1708   Száma: 2019.02.21/20/0/A/KT 

 
41/2019. Kth. 

Villamos és földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 

csatlakozással 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2020-2021. villamos energia évre 

általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése érdekében a 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést 

kössön, a Magyar Energia Beszerzési Közösséghez történő csatlakozás érdekében szindikátusi 

szerződést aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szükséges dokumentumokat aláírja, 

valamint felhatalmazza a Polgármestert ezt követően a nyertes ajánlattevővel az energia kereskedelmi 

szerződések aláírására is. 

 

2. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2019-2020. földgáz energia évre 

általános felhasználású (intézményi) energia beszerzése érdekében a Sourcing Hungary Szolgáltató 

Kft.-vel földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést kössön, a Magyar Energia 

Beszerzési Közösséghez történő csatlakozás érdekében szindikátusi szerződést aláírja, a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye, a szükséges dokumentumokat aláírja, valamint felhatalmazza a 

Polgármestert ezt követően a nyertes ajánlattevővel az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. ,1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Előleg kifizetési kérelem benyújtása tanyavillamosítási pályázatnál  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt gondolja, hogy az előterjesztés címe is rendkívül beszédes, nem fejtené ki a továbbiakban.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1709   Száma: 19.02.21/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1709   Száma: 2019.02.21/21/0/A/KT 

 

42/2019. Kth. 

Előleg kifizetési kérelem benyújtása tanyavillamosítási pályázatnál 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP-6-7.2.1.4-17 kódszámon 

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési 

fejlesztései” felhívásra benyújtott,  1909824302 projektazonosító számú támogatási 

kérelemhez kapcsolódóan előleg kifizetési kérelmet kíván benyújtani az Irányító hatósághoz 

19.897.390 Ft összegre.  

A támogatott projekt főbb adatai: 

- A projekt címe: Külterületi lakosság életminőségének javítása Kiskunhalason 2. 

- A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe, helyrajzi száma:  
Megvalósítási hely címe: HRSZ 

6400 Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41314 41314 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40086 40086 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40157 40157 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40071/2 40071/2 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 41204 41204 

6400 Kiskunhalas, Alsótelep tanya 10132/1 10132/1 

6400 Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 551/13 551/13 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40132/3 40132/3 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40269/2 40269/2 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40261 40261 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40152 40152 

6400 Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 41807/2 41807/2 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40283/1 40283/1 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40098/2 40098/2 

6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 40073/1 40073/1 

 

 

A projekt forrásai: 

- A projekt teljes költsége: 44.216.441 Ft 
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- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 44.216.439 Ft 

- A projekt nem elszámolható költségei összesen: 2 Ft 

- Támogatás összege: 39.794.780 Ft 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege: 4.421.661 Ft, 

- A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 2 Ft  

 

2.Az önkormányzat a 39.794.780 Ft támogatási összeghez az önerőt saját forrásból a 2019.évi 

költségvetésében biztosítja 4.421.663 Ft összegben. 

 

 

 

Határidő: 2019. április 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. beszámolója a 2018.évi bérleti díj 

terhére elvégzett felújítási munkáiról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez is egy visszatérő előterjesztés minden évben. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató kft. be 

szokott számolni arról, hogy milyen felújítási munkákat végeznek annak a bérleti díjnak a 

terhére, amit a városi közműhálózat használatáért fizetnek az önkormányzatnak. Ezt láthatják 

most előttük.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a felújítási munkákról szóló beszámoló elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1710   Száma: 19.02.21/22/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1710   Száma: 2019.02.21/22/0/A/KT 

 

43/2019. Kth. 

A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. beszámolója a 2018. évi bérleti díj terhére elvégzett 

felújítási munkáiról 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft. által a 2018. évi bérleti díj terhére elvégzett felújítási munkáiról 

szóló beszámolót. 

 

 

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit hozzáfűzne, hogy itt a beszámoló ki lett egészítve egy plusz határozati javaslati ponttal. 

Erre mindenképpen szeretné felhívni a képviselők figyelmét. A pont arról szól, hogy a korábbi 

társberuházói megállapodás, amit megkötöttek a társulattal, ezt felmondanák. Miért is van erre 

szükség?! Rávilágítana erre, mert talán a bizottsági ülésen volt teljesen tiszta a kép.  

Arról szólt ez a társberuházói megállapodás, hogy bizonyos mennyiségű forrás –nagyjából 150 

millió Ft körül járt ez még szerinte a 2015-ös év környékén, amikor elkezdtek erről beszélgetni 

és tárgyalni- megmaradt a társulás bankszámláján a beruházás végeztével. Szerették volna, ha 

tudnak olyan új célt találni a társulatnak, amely az önkormányzattal közösen újabb 

beruházásokat tud generálni a városban. Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával létre tudtak 

volna hozni újabb megoldásokat vízzel kapcsolatos problémák kezelésére. Nagyjából ezen a 

területen tudtak volna mozogni. Ezt szerették volna megoldani. Sokáig dolgoztak azon, hogyan 

lehet ezt a megállapodást egyáltalán tető alá hozni, hogy lehet az új célokat a társulatnak 

felvenni. Elég sok idő elment ezzel önmagában. 2017.volt mire a megállapodás aláírásra 

került, nagyon elhúzódott az idő. Azt látják, hogy azok a társulatok, amelyek körülöttük 

dolgoztak más településeken, itt a környékbeliekre gondol, s hogyan zárták ők hasonlóképpen a 

munkájukat, több, mint kockázatos az a módszer, ha ezt a forrást megpróbálják átterelni más 

beruházásokra. Így célszerűnek tartja, ha döntenek arról, hogy ettől a társberuházói 

megállapodástól visszalépnek, s azt mondják a társulásnak, hogy zárják le a működésüket és 

számoljanak el a lakosság felé. Ők pedig keresnek forrásokat állami kiírásokból és 

megpróbálnak olyan megoldásokat keresni, amelyek igazságosabb pénzügyi felhasználást 
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biztosítanak. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a társulatba befizetők gyakorlatilag egy 

meghatározott részét jelentik a városnak, de ezeknek a forrásoknak a felhasználását nem 

tudnák a társulat minden tagjára érvényesen alkalmazni. Ha adott utca kimarad, akkor jogosan 

mondják azt adott utcában lévő lakók, hogy ők hozzájárultak a társulat működéséhez, így az ő 

utcájukban is meg kellene valósítani akár a csapadékvíz elvezetést. Mivel ezt az 

igazságtalanságot nem látja, hogy tudnák feloldani, így véleménye szerint csak az az egy út 

járható, ha a társulat nem gondolkozik további célok megvalósításán, hanem ezt a mostani célt 

lezárja. Ha következő nagy célok megvalósításához szükség lesz lakossági erő bevonásához, 

akkor új társulatot hozhatnak létre a városban és ezzel biztosíthatják ennek a megvalósulását. 

Bízik abba, hogy a jövőben tudnak olyan forrásokra pályázni, akár itt a klímaváltozásra való 

felkészülésben. Érez ebben a témában olyan lehetőségeket, amelyeket véleménye szerint az 

önkormányzatuk ki fog tudni használni a jövőben. Szerinte akkor bölcsek és igazságosak, ha ezt 

a forrást a társulat úgy használja fel, ahogy egyébként a jogszabályok kötelezik, illetve ahogy a 

küldöttgyűlés dönt, de ők ebben, mint önkormányzat nem vesznek részt. Emiatt mindenképpen 

kéri, hogy ezt a bontópontot fogadják el. Volt némi vita a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottságon azon, hogy mivel a beszámoló nem volt kézben, elfogadható-e. 

Ha röviden össze akarja foglalni magát a beszámolót, akkor azt lehet látni, hogy a 

beszámolóban érdemi dolgokkal nem lehet találkozni. Tulajdonképpen az egy éves működés 

költségei vannak benne, amelyek, ha működik a társulat, azok benne vannak. Azt tudja 

mondani, hogy ilyen módon a beszámoló tulajdonképpen elfogadható, nyilván azzal a 

hozzáfűzéssel, hogy nekik is és szerinte a város lakosságának is az az érdeke, hogy a következő 

évben már ne kelljen beszámolót tárgyalni, hanem év közben a záróbeszámoló készüljön el, s a 

társulás be tudja fejezni a munkáját. Magára a működésre, s emiatt további források 

kivonására már ne kelljen sort keríteni. Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy ezt a határozati 

javaslat csomagot fogadja el. A továbbiakban pedig majd oda kell nekik is figyelni. Szokott 

járni a társulás gyűléseire. Ott is el fogja mondani, hogy miért döntöttek úgy, amennyiben úgy 

fognak dönteni, hogy elállnak a társberuházói megállapodástól. Körülbelül ennyit gondolt 

elmondani ehhez a témához. Amiatt, hogy itt volt egy plusz kiegészítés.  

 

-----Kérdések----- 

 

Gyöngyi László képviselő: 

 

A beszámoló egyik pontján megakadt a szeme. A társulás a végnapjait éli, hamarosan 

felszámolásra kerül. Tavaly történt egy programvásárlás. Erről lehet tudni valamit?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja elmondani erről, hogy a társulásnak volt egy ügyviteli szoftvere, amelyet úgy tudja, 

hogy a projektmenedzser cég biztosított a társulás számára. Ez a cég azonban befejezte menet 

közben a működését. Az adatbázisok arról, hogy ki az, aki egyáltalán megfizette a 

hozzájárulást, ki az, akinek még tartozása van, hogyan is állnak, ebben a programban volt 

fellelhető. Ahhoz, hogy egyáltalán a végelszámolást meg lehessen csinálni, szükség volt arra, 

hogy a programot kvázi megmentsék. Meg kellett vásárolni. Ezért döntött úgy a társulás 

vezetése, hogy ezt a programot megvásárolják. Ez egy komolyabb tétel volt a tavalyi 

költségvetésben. Nem tavalyiban, szerinte ez még a 2017-es költségvetést terhelte. Lehet, hogy 

a beszámolóban úgy van és ő téved, összefolynak az évek. Ez volt a cél, ez biztos, hogy erről 

szól. Erről a szoftverről van szó és a teljes adatbázisról ezzel együtt, ami a Kiskunhalasi 

Víziközmű Társulathoz kapcsolódik.  
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-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

2015-ben született meg az a határozat, amely alapján ezt a keretmegállapodást megkötötték. Az 

elmúlt most már lassan bő négy évben jogászok vizsgálták azt, miként lehetne a megmaradt 

összeget felhasználni. Ez idő alatt a tavalyelőtti év eredménye volt a -13 millió Ft, most pedig 

majdnem -9 millió Ft. Neki eszébe jutott az, amit ókori király mondott egyszer, hogy még egy 

ilyen győzelem és egyetlen katonája sem marad. Azt gondolja, hogy most már ezt lehet, hogy itt 

be kellene fejezni. Amit Polgármester úr is mondott, hogy minél hamarabb lezárni ezt. Nagyon 

szeretné mindenki figyelmét felhívni, hogy önmagában a társulatban az önkormányzat nincs 

benne, még képviselőjük sincs ebben a társulatban. Ők csak kérni tudnak, vagy javasolni. Neki 

mindenféleképpen az lenne a kérése, a legtisztább megoldás az lenne, ha megszűnne a társulat. 

Amennyiben maradt olyan forrás, amelyet a lakosság részére vissza lehet adni a befizetett 

önerőből, akkor az történjen meg minél hamarabb. Talán ez a legtisztább. Ami kérése még 

lenne a társulat irányába, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, ez az elszámolás minél 

egyértelműbb, minél rövidebb legyen a lakosság számára. Ez a projekt most már önmagában is 

lassan már tíz éves lesz. Szerinte sokan nem is biztos, hogy emlékeznek, mi az a befizetés, 

amiből talán most visszakapnak valamit. Itt érdemes lesz majd nagyon óvatosnak lenni. Ő is azt 

az álláspontot tudja képviselni, hogy megpróbálták, helyesen döntöttek, hogy megpróbálták ezt, 

de ha még tovább dolgoznak a jogászok ezen, el fog fogyni teljesen a pénzt. Ezt inkább itt most 

zárják le.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Így van, köszöni a hozzászólást. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati 

javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1711   Száma: 19.02.21/23/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1711   Száma: 2019.02.21/23/0/A/KT 

 

44/2019. Kth. 

A Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Víziközmű 

Társulat 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi az Önkormányzat és a Kiskunhalasi Víziközmű Társulat 

között 2017. május 18-án létrejött Társberuházói Keretmegállapodás közös megegyezéssel 

történő megszüntetését. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az ehhez szükséges 

intézkedések megtételével és felhatalmazza a közös megegyezéses megszüntető szerződés 

aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület a 247/2015. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

 

Határidő: 2019.április 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Kiskunhalasi Víziközmű Társulat, Kmeth Sándor u. 2 

 

Határidő: azonnal 

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

24 

 

24. 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.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1712   Száma: 19.02.21/24/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 21 16:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; 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 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1712   Száma: 2019.02.21/24/0/A/KT 

 

45/2019. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló február havi beszámolót.  

 

Határidő: 2019.február 21. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a mai napirendjeik végére értek, köszöni mindenkinek a hatékony munkát. Mindenkinek 

további szép napot kíván.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:Váradi Krisztián :)     (:Vincze Attila :) 


