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Jegyzőkönyv 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július 8-án megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok száma: 144-146. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülés ideje: 2019.07.08.  Rendkívüli ülés     07:35 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 108-as terme (6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.) 

 

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.  

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.  

 

(11 fő 73,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

2. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

3. Tapodi Attila 1  SHT 

4. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(4 fő 26,66 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Laskovicsné Terzics Edit és Váradi Krisztián képviselőket. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy 2. napirendi 

pontként kívánja tárgyalni a „Felhatalmazás rendezési tervet érintő véleményekről szóló 

döntésre”című, 3. napirendi pontként kívánja tárgyalni a „ Zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására benyújtandó pályázat” című osztós előterjesztést.  

Ez is ki lett küldve e-mail-en, csak későbbi időpontban. 

 

Észrevétel nem lévén az általa fentebb ismertetett napirend elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 

napirendet: 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

kiegészítése és a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közös 

közbeszerzési eljárás eseti közbeszerzési szabályzatának készítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Felhatalmazás rendezési tervet érintő véleményekről szóló döntésre Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó 

pályázat 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

kiegészítése és a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás eseti 

közbeszerzési szabályzatának készítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

A napirendet az indokolta, hogy Kiskunhalas-Harkakötöny közötti külterületi utat 

szándékoznak megvalósítani. A pályázati feltételek miatt ez egy elég bonyolult a közbeszerzési 

eljárás lefolytatását teszi szükségessé. Közös ajánlattevőként kell fellépnie Kiskunhalas és 

Harkakötöny önkormányzatának. Mivel közös ajánlattevőként lépnek fel , ezért egy közös eseti 

szabályzatban kell közzétenni ennek a technikáját a közbeszerzési törvénynek megfelelően. Ez 
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egyrészt szükségessé teszi a jelenlegi kiskunhalasi közbeszerzési szabályzat módosítását a 

tekintetben, hogy mindenre jó a közbeszerzési szabályzat, kivéve a közös ajánlattételi 

eljárásokra, amelyekre egy külön szabályzatot kell megalkotni. A saját szabályzatuk ezzel az 

egy mondattal egészül ki, valamint az előterjesztés 2.melléklete az az eseti közbeszerzési 

szabályzat, ami konkrétan ennek az egy útnak a közbeszerzésére vonatkozik.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tehát egy különleges helyzet van amiatt, hogy Harkakötönnyel közösen pályáznak. Emiatt kell 

ez az eseti közbeszerzési szabályzat, s ez alapján fognak eljárni a beszerzés során a 

kivitelezővel. Minden dokumentum kész van, el tudnak indulni a közbeszerzés, ha ezt a 

szabályzatot el tudnák fogadni.  

 

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

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

144/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának kiegészítése és a „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás eseti közbeszerzési szabályzatának 

készítése 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kiegészített 

Közbeszerzési szabályzatot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” tárgyú közös közbeszerzési eljáráshoz készített eseti 

közbeszerzési szabályzatot a 2. sz. melléklet szerint. 

 

 

Határidő: 2019. július 8. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics- Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Kisné Tóth Renáta pályázati ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás rendezési tervet érintő véleményekről szóló döntésre 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

Folyamatban két eljárás, amit a rendezési terv módosítására irányul. Az egyik a Halas-Bagger 

Kft. féle homokbánya területet érintő kisebb változtatás, valamint az 50 megawatt-os naperőmű 

megvalósításához kapcsolódó másik módosítás. A vonatkozó kormányrendeletben, amely 

ezeket a módosítási folyamatokat szabályozza, van egy olyan pont, ami arról szól, hogy az 

eljárás során a módosítási anyagokat el kell küldeni az államigazgatási szerveknek, az 

érintetteknek, s ők ezt véleményezik. Az ő véleményükről vagy a képviselő-testületnek, vagy 

általa felhatalmazottnak kell döntenie, hogy a véleményeket elfogadja-e. Ha ellentétes 

véleménye van egy önkormányzatnak, akkor az elutasításáról is kell dönteni indoklással együtt. 

Alapesetben mindig a képviselő-testület szokta ezeket véleményezni, de most előttük áll a nyári 

szünet, rendes képviselő-testületi ülés pedig szeptember végén lesz, s addig ne kelljen várni az 

eljárásokkal. Ezért kérik a képviselő-testületet, hogy ezt a döntést ruházza át a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságra. Ez egy közbenső döntés, amire a 

felhatalmazás szól. Maga a módosítás hatályba léptetése képviselő-testületi hatáskör továbbra 

is. Szeptemberben, ha addig ez az eljárás eljut, úgyis a képviselő-testületnek kell meghozni a 

végső döntést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

145/2019. Kth. 

Felhatalmazás rendezési tervet érintő véleményekről szóló döntésre 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az 54/2019. Kth. számú és a 

89/2019. Kth. számú határozat alapján indult rendezési tervet érintő módosítási eljárásokhoz 

kapcsolódóan, az eljárás keretében beérkezett vélemények elfogadásáról, vagy el nem 

fogadásáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint döntsön. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Bankós Róbert főépítészi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Volt már ilyen pályázatuk, az nem nyert, most ismételten be szeretnék nyújtani.  

 

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

szavazatát.  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen (egyhangú) szavazattal –minősített többséggel- 

meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

146/2019. Kth. 

Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

ZP-1-2019 kódszámú pályázati felhívásra, a Kiskunhalas, 41380 hrsz.-ú út szórt útalapos 

felújítására, valamint a fejlesztett úthoz kapcsolódóan szigetüzemű, napelemes közvilágítás 

kialakítására összesen legfeljebb 10 millió forint összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye és a dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: 2019.augusztus 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ezzel a végére értek a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésnek, köszöni mindenkinek, aki 

megjelent. Szép napot kíván.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:Laskovicsné Terzics Edit:)     (:Váradi Krisztián:) 


