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Ülés ideje: 2019.10.22.   Alakuló     17:58 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

4. Harkai Péter 1  MMM 

5. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

6. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

7. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

8. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

9. Stírné Prikidánovics Tímea 1  FIDESZ-KDNP 

10. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

11. Szabadi István 1  MHM 

12. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 

13. Várnai Iván 1 MMM 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs  1  MMM 

 

(15 fő 100 %) 

 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A kiküldött meghívónak megfelelően fognak végigmenni a napirendeken, ám annyiban 

különbözik az alakuló ülés, hogy ilyenkor az első három napirendi pontot nem ők vezetik le, 

hanem a helyi választási bizottság elnöke, így dr. Kecskés Patríciának adja át a szót.  
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dr. Kecskés Patrícia HVB elnök: 

 

Üdvözli a megjelenteket.  

A Helyi Választási Bizottság elnökeként a választási eljárásról szóló törvény szerint tiszte, hogy 

a már jogerősen megállapított tényeknek megfelelően a megbízóleveleket átadja a tisztséget 

elnyerőknek. Az ünnepélyes aktus előtt ismerteti azokat a körülményeket, amelyek alapul 

szolgálnak a képviselők meghívására ezen ünnepi alkalomra. Miután a választás napján a 

Helyi Választási Bizottság egyenként megállapította a választókerületekben az eredményeket, 

és mivel ezek ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, mód nyílt a kompenzációs listán 

megszerezhető mandátumok kiosztására is. Miután jogorvoslati kérelem ezen döntésük ellen 

sem érkezett, így rendelkezésre áll a hivatalos végeredmény. Mindezek alapján ismerteti a helyi 

önkormányzati választás alapvető tényeit és végeredményét.  

Kiskunhalas városban a 2019-es választáson 22841 választópolgár volt jogosult saját 

döntésével gondoskodni az önkormányzatban történő képviseletéről. Ezzel a lehetőséggel 8244 

állampolgár élt, ez a választójogosultak 36,09 %-a.  

200 szavazat nem volt értékelhető, így 8044 érvényes szavazat szolgált az eredmény 

megállapítására.  

Először a polgármester választás eredményét ismerteti. A választási bizottság megállapított 

egy sorrendet, amely alapján a jelöltek neve felkerült a szavazólapra. A szavazatokat először 

ebben a sorrendben mondja el.  

1. Fülöp Róbert (FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt)

 5458  

2. Rétfalvi József Istvánné (Mindenki Magyarországa Mozgalom) 1938,    

3. Szabadi István (Mi Hazánk Mozgalom, Magyar Igazság és Élet Pártja, Független 

Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) 648 szavazatot kapott.  

A szavazatok 67,85 %-ának megszerzésével, 5458 szavazattal a város lakossága Fülöp 

Róbertet választotta meg polgármesternek.  

Az önkormányzat választásáról néhány szót. Tíz egyéni választókerületben 31 fő kérte jelöltté 

nyilvánítását. Valamennyien teljesítették azokat a feltételeket, amelyek ehhez szükségesek 

voltak. Valamennyi választókerületben indított jelöltet a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk 

Mozgalom, a Magyar Igazság és Élet Pártja, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom, 

továbbá a 7. választókerületben további egy független jelölt is indult.  

Ismerteti választókerületenként a nyertes jelöltek által kapott szavazatok számát és az érvényes 

szavazatokhoz viszonyított arányt. Minden választókerületben a FIDESZ-KDNP által állított 

jelölt nyerte a választást. 

1.számú egyéni választókerületben Stírné Prikidánovics Tímea 530 szavazattal, a szavazatok 

67,25 %-ával kapott mandátumot. 

2. számú egyéni választókerületben Laskovicsné Terzics Edit 542 szavazattal, az érvényes 

szavazatok 57,35 %-ával nyerte el mandátumát.  

3. számú egyéni választókerületben Hunyadi Péter József indult és kapott 551 szavazatot, ami 

58,55 %-a az érvényes szavazatoknak.  

4.számú egyéni választókerületben Gyöngyi László indult. 484 szavazattal, 68,16 %-kal 

megszerezte a mandátumot.  

5. számú egyéni választókerületben Juhász György indult. 500 szavazatot kapott, ez a 65,70 

%-a a szavazatoknak.  

6.számú egyéni választókerületben dr. Bognárné Nagy Éva Mária 504 szavazatot kapott, ez az 

érvényes szavazatok 59,29 %-a. 

7. számú egyéni választókerületben 456 szavazattal, az érvényes szavazatok 62,98 %-ával 

Vincze Attila lett a képviselő. 

8. számú egyéni választókerületben dr. Skribanek Zoltán megszerezte a szavazatok 64,87 %-át, 
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amely 471 szavazatot jelent.  

9. számú egyéni választókerületben Takácsné Márta Gabriella 545 szavazatot kapott, ez az 

összszavazatok 71,42 %-a.  

10. számú egyéni választókerületben Kuris István László indult, aki 552 szavazatával az 

érvényes szavazatok 74,09 %-át szerezte meg.  

A választásokról szóló törvény mandátumot biztosít az ún. kompenzációs lista alapján erre 

jogosultságot szerzőknek. Ez a rendszer az ún. töredékszavazatokra épül. Azok a jelölő 

szervezetek, akiknek a szavazatai nem jutottak mandátumhoz, azok az ún. töredékszavazatok 

alapján kompenzációs listán kaphatnak lehetőséget arra, hogy jelölteket állítsanak. A 

töredékszavazatok alapján kompenzációs listáról egy mandátumot kapott a Mi Hazánk 

Mozgalom és három mandátumot kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom.  

A kompenzációs listák alapján a választási bizottság megállapította, hogy az érvényesség 

megállapításával egy időben megállapított, hogy a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként egy 

mandátumot szerzett Szabadi István, és a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelölő szervezet 

részéről a kiosztható három mandátumot Vizkeleti Szabolcs Zsolt, Várnai Iván, Harkai Péter 

szerezte meg.  

A továbbiakban eskütételre került sor, illetve a megbízólevelek átadására. Kéri, hogy az 

ünnepélyes eskütételhez álljanak fel, a képviselők pedig fáradjanak előre. 

 

„Én, ………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.  

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Ezt követően Polgármester urat kéri fel az eskü letételére.  

 

„Én, Fülöp Róbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

(Esküokmányok jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az eskü letétele után folytathatják a munkát, mint egy normál képviselő-testületi ülésen. Ennek 

megfelelően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Gyöngyi László és Várnai Iván képviselőket 

kérték fel a mai napon a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ők ezt a feladatot vállalták a mai napra. A 

megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Az első három napirendi ponton túl vannak, a maradék kilencet kell megtárgyalniuk, ami az 

előzetes meghívóban szerepelt. 

Alakuló ülésről lévén szó napirend előtti felszólalásról és tájékoztatásról nincs szó.  

 

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

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Kéri, hogy mindenki kapcsolja be a gépét. Észrevétel nem lévén a napirend elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1887   Száma: 19.10.22/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

1887   Száma: 2019.10.22/0/0/A/KT 
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NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Polgármester illetményének megállapítása Komlósné dr. 

Fekete Anikó 

jegyző 

 

3.  Polgármester programjának ismertetése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Szavazatszámláló Bizottság megválasztása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Alpolgármester választása, eskütétele Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, 

költségtérítésének megállapítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

 

8.  Főállású alpolgármester végkielégítésének megállapítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állandó 

bizottságai elnökének és tagjainak megválasztása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

 

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

1 

 

1. 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.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően a módosításra azért van szükség, mert új képviselő-testület alakul. Ehhez 
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igazították hozzá az SZMSZ-t (lásd: szervezeti és működési szabályzat). 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az új SZMSZ elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1888   Száma: 19.10.22/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

1888   Száma: 2019.10.22/1/0/A/KT 



8 
 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 23/2019. (X.22.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2019. (X.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 következőket rendeli el: 

1. § 

 

(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) 32. § (1) bekezdésében a  “32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 9.§ (2)” 

szövegrész helyébe az “5/2019. (III. 13.) IM rendelet 11. § (2)” szövegrész lép. 

2. § 

 

A Rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Indítványt bármely képviselő benyújthat a polgármesterhez írásban, legkésőbb a 

Képviselő-testület ülését megelőző 3. napon.” 

3. § 

A Rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 

amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket 

érintő kérdést és javaslatot tehetnek, maximum 5 percben.  

(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 15 nappal a közmeghallgatás  előtt a 

helyi sajtón keresztül – Halas TV, Halasi Tükör –  a lakosságot tájékoztatni kell. 

(3) A közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdést és javaslatot az annak tárgyában feladat- 

és hatáskörrel rendelkező bizottságnak, tisztségviselőnek (a továbbiakban: válaszadó) ki kell 

adni kivizsgálás céljából.  

(4) A válaszadó 15 napon belül köteles írásban választ adni a kérdezőnek, a javaslattevőnek, 

melyről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell.” 

  

4. § 

 

A Rendelet 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) Az önkormányzat a mindenkori költségvetéséből a települési nemzetiségi önkormányzat 

működéséhez, lehetőségei szerint hozzájárul, kiegészítve ezzel a település nemzetiségi 

önkormányzatnak nyújtott központi támogatást, mely hozzájárulást az önkormányzat 

forrásként biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal útján ellátja adminisztratív, valamint 

együttműködési megállapodás alapján pénzügyi és számviteli feladataikat. Az önkormányzat a 

települési nemzetiségi önkormányzat elhelyezését a nemzetiségi önkormányzat egyetértésével 
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biztosítja.” 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Ügyrendi és Szociális Bizottság 7 fő 

b) Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 7 fő 

c) Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 7 fő” 

 

6. §  

 

A Rendelet 52. § (1) bekezdés 2. mondatában az „és tagjainak több mint a felét“ szövegrész 

helyébe az „és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét” szöveg lép. 

 

7. § 

 

A Rendelet 52. § (9) bekezdése helyébe a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját személyesen 

érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság 

dönt.“ 

 

8. § 

 

(1) A Rendelet 55. § (5) bekezdése helyébe a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“(5) A bizottság minősített többséggel dönt az Mötv-ben meghatározottakon túl mindazokban 

az ügyekben, amelyekben jelen SZMSZ a Képviselő-testület részére minősített többségű 

döntést ír elő.” 

(2) A Rendelet 55. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“(9) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

Külön jegyzőkönyvet kell készíteni: 

a) A bizottságok átruházott hatáskörének gyakorlásakor 

b) A bizottság előkészítő, véleményező feladatkörének ellátásakor  

A  jegyzőkönyv az Mötv. rendelkezésein túl tartalmazza különösen a jelenlévők nevét 

(jelenléti ív), a bizottság  számmal ellátott  határozatba foglalt javaslatát, a szavazás 

eredményét,  a bizottság tagjának kérésére a külön véleményét.  

A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző  gondoskodik.  A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, 

illetve a levezető elnök  és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát megőrzés és 

nyilvántartás végett a jegyzőnek kell átadni.” 

 

 

 

 

 

9.§ 
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A Rendelet 58. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“(5) A  Közös Önkormányzati Hivatalnak Szervezeti és Működési Szabályzatot kell készíteni, 

mely tartalmazza különösen: 

a) a hivatal belső tagozódását, szervezetét, 

b) irányítását,  vezetését, 

c) a hivatali munkaidőt, 

d) az ügyfélfogadás  rendjét, 

e) munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, 

f) a hivatali szervezetek  között a feladatok elosztását 

g) a magasabb rendű jogszabály által kötelezően előírt tartalmi elemeket.” 

 

 

10. § 

 

A Rendelet 66. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“(1) A képviselőt – megválasztása napjától megbízatása megszűnéséig – havonta tiszteletdíj 

illeti meg, amelynek bruttó összege megegyezik a mindenkori teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb 

összegének (a továbbiakban: minimálbér) 50 %-ával.“ 

 

11. §  

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

12. § 

 

(1) A Rendelet 3. mellékletének 1.2.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“1.2.4. dönt a polgármester feletti azon egyéb munkáltatói jogok gyakorlásába tartozó 

ügyekben, amelyek átruházását jogszabály lehetővé teszi,” 

 

(2) A Rendelet 3. melléklete a következő 2.1.64. ponttal egészül ki: 

 

„2.1.64. Véleményezi az SZMSZ-t, a gazdasági programot, az éves költségvetésről szóló 

rendelet tervezetet, továbbá a tárgyánál fogva feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetet” 

 

(3) A Rendelet 3. melléklete a következő 3.1.48. ponttal egészül ki: 

 

„3.1.48. Véleményezi az SZMSZ-t, a gazdasági programot, az éves költségvetésről szóló 

rendelet tervezetet, továbbá a tárgyánál fogva feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetet” 

 

13.§  

 

Hatályát veszti a Rendelet 2. mellékletének 1.33. pontja. 
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14. § 

Ez a rendelet a mai napon, a kihirdetését követően 18 óra 46 perckor lép hatályba, és az azt 

követő napon hatályát veszti.” 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Polgármester illetményének megállapítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez is alapvetően alakuló ülési téma. Annyit kell róla tudni, hogy törvényi keretek határozzák 

meg, s ugyanennyi volt előtte is. Ezen nem változtattak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1889   Száma: 19.10.22/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

1889   Száma: 2019.10.22/2/0/A/KT 

 

186/2019. Kth. 

Polgármester illetményének megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert 

polgármester illetményét - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján - 2019. október 13. napjától 698.000,- 

Ft/hó összegben deklarálja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert 

polgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján – 2019. október 13. napjától 

104.700,- Ft/hó összegben deklarálja. 

 

 

 

Határidő: 2019.október 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Fülöp Róbert polgármester 

 

Határidő: azonnal 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Polgármester programjának ismertetése 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A mai napon megalakult városuk új képviselő-testülete a 2019.október 13-án történt választás 

alapján, amelynek során a szavazóurnákhoz járuló kiskunhalasiak kifejezték álláspontjukat és 

döntöttek arról, hogy kik és milyen irányok mentén vezessék közösségük életét a következő öt 

esztendőben.  

Ma esküt tettek a nyilvánosság előtt, hogy munkájukat hazájuk, Magyarország Alaptörvényéhez 

hűen végzik képviselőként, vagy polgármesterként. A jó másfél hónapos kampány során minden 

politikai szereplő meghirdette programját, elmondta véleményét városuk továbbfejlődésével 

kapcsolatban. Az, hogy verseny volt, nagyon jó dolog. Ők és a képviselők is meghallottak 

minden véleményt, ismerik a célokat. Nem vitatja senki jószándékát Halas fejlődése 

vonatkozásában. Kijelenti és meggyőződése, hogy egyetlen vélemény, javaslat sem fog elveszni, 

ami Kiskunhalas életét jobbító, vagy előbbre vivő gondolat volt, vagy akár lesz, legyen az 

bármilyen politikai szereplő programja, elhatározása. Hogy mivel kezdik, vagy mely ágazatok 

élveznek majd hangsúlyokat, egy más kérdés. Ezen a ponton várhatóak viták. Meggyőződése, 

hogy a helyes érvek lesznek a döntőek. Elképzeltek egy fejlődési pályát, amelynek sok eleme 

van, amelyből ők előbb, más utóbb, de azon lesznek közösen, hogy minél több projekt 

valósulhasson meg városukban.  

Tisztelt Jelenlévők, tisztelt Kiskunhalasiak! Kiskunhalas hatalmas lehetőségek kapujában áll. 

Számtalan téren kitűnő esélyeik vannak a következő évekre. Az elmúlt testület munkájának 

gyümölcse még, de megalkották a Kiskunhalas 2030-as stratégiai programot. Ezt a júniusi 

testületi ülésen a képviselő-testület egybehangzóan támogatta. Ezt egyfajta sorvezetőnek fogják 

tekinteni a következő időszakra. Reméli, hogy olyan nagyszerű dolgokat fognak tudni 

megalkotni ennek a sorvezetőnek a mentén, mint az „Okos város”, vagy a "Zöld város". A 

„Zöld város” tekintetében a kampány során is nagyon sok ingert kaptak olyan tekintetben, 

hogy a város nagyon szép zöld, de ezt a munkát nem szabad elfelejteni és folyamatosan kell 

foglalkozni vele. Ígérik, hogy ez továbbra is a célkeresztben van. Fontos terület lesz a fürdő 

fejlesztése a következő években. Hogy sikerült megszerezni a gyógyhely minősítést, a Csetényi 

park pályázatuk eredményesen és sikeresen tudott zárulni, tudták rendezni a 

tulajdonviszonyokat. Ez gyakorlatilag olyan helyzetet tudott teremteni, amely kellő alap volt 

arra, hogy a kormányzat támogatásáról biztosítsa őket. Szeretné újra kiemelni Bányai Gábor 

képviselő úr munkáját, aki nélkül azt gondolja, nem tudna ilyen pozitívan beszélni. Nagyon 

köszöni azt is, hogy ma körükben van Képviselő úr és folyamatosan támogatja a kiskunhalasi 

törekvéseket is. A kormányzati támogatás egy része már megérkezett a városba. Ennek 

eredményeként a tervezés már zajlik. Azt tudja mondani, hogy hamarosan lesznek olyan tervek, 

amelyek már megmutathatóak és amelyek már az irányt kijelölik. Illetve a kútfúrásra 

gyakorlatilag van eredményes közbeszerzésük, így az is hamarosan megindulhat, biztosítva 

ezzel a fürdő stabil működését.  

A vasútfejlesztés és a logisztikai terminál egy nagyon fontos téma lesz a következő években. 

Szeretnék kihasználni az ebben rejlő maximális potenciált nemcsak a városuk, hanem a teljes 

térség fellendítése és gazdasági erejének növelése érdekében. Nagyon hiszi azt, hogy ez lesz az 
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egyik kulcsterület a következő években, amelyet ha jól kezelnek és a megfelelő módon állnak 

hozzá, akkor egy olyan fejlődési pályára állíthatja a térségüket, amely ma még sokuk számára 

elképzelhetetlen. Nagyon hisz ennek az ügynek a sikerében is.  

Az út- és járdaépítések tekintetében azt gondolja, hogy komoly sikereket ért el az előző öt évben 

az önkormányzatuk. Ezt az utat szeretnék folytatni a járdaépítések és útépítések tekintetében, de 

a közműfejlesztések is ugyanígy a célkeresztben vannak. Szeretnék megvalósítani például a 

Dong-ér völgyi út északi szakaszát, amely véleménye szerint a teljes város életét meghatározó 

módon fogja tehermentesíteni a közúthálózatukat. 

Nagyon fontos lesz a következő időszakban véleménye szerint a közösségi kezdeményezések 

támogatása. A közösségi lét, a sport- és civil élet úgy érzi, hogy rendkívül virágzó a 

városukban. Ha ezt tovább tudják erősíteni, akkor a város is ezzel együtt fog tudni tovább 

erősödni. Szeretnének erre a területre is komoly erőforrásokat és figyelmet összpontosítani. A 

turizmus témáját illetően az elmúlt időszakban sokszor hangoztatták azt, hogy egy új gazdasági 

lábat kell növesztenie Kiskunhalasnak. Foglalkozniuk kell azzal, hogy a turizmus tekintetében 

milyen lehetőségeik vannak. Eléggé alacsony volt statisztikailag az a szám, amelyről indultak. 

Ha arra gondol, hogy mennyi volt az itt eltöltött éjszakák száma, ez az a terület, amelyen 

nagyon sok lehetőségük van még. Azt gondolja, hogy nagyon jók az adottságaik, ha ezeket ki 

fogják tudni használni, egy nagyon jó térségi programot lehet felépíteni. Ebben a témában azt 

gondolja, hogy fognak tudni együtt dolgozni a térség településeivel.  

A vállalkozások tekintetében, ők a legnagyobb támaszai az önkormányzatuknak. Ha megnézik 

az adóértékeléseket, beszámolókat, amelyeket az elmúlt években elfogadhatott az 

önkormányzat, mindenki láthatja, hogy a vállalkozások nélkül nemhogy az önként vállalt 

feladatok, de a kötelező ellátandó feladatok ilyen színvonalon való végzése is nehézségeket 

jelentene. Kulcsfontosságú az, hogy a vállalkozások hogy érzik magukat Kiskunhalason, 

mennyire érzik otthonuknak a városukat. Úgy gondolja, hogy azzal az első lépéssel, amellyel 

csökkentették a helyi iparűzési adót és elindították az új ipari parkokat, biztosították őket afelől, 

hogy számítanak továbbra is rájuk. Ezeket a fejlesztési lehetőségeket adó tendenciákat 

szeretnék folytatni. Azt gondolja, hogy azzal együtt, hogy az önkormányzatnak a fejlesztésre és 

a fenntartásra vonatkozó kívánalmait tudja teljesíteni, ha van lehetőségük és lesz lehetőségük, 

szeretnék továbbra is az iparűzési adó mérséklésével, valamint építményadóban kedvezmények 

biztosításával megerősíteni a helyi vállalkozásaikat.  

A pályázatok tekintetében rengeteg futó pályázatuk van, ezt olykor meg is kapták kritikaként a 

kampány során. Azt gondolja, hogy sokkal jobb ez a fajta kritika, mint az, amit örökségül 

kaptak 2014-ben, amikor a közbeszerzési tervben nulla sor szerepelt. A mai napon ez húsz felett 

van. Igenis vannak működő projektjeik, vannak olyanok, amelyeket nagyon várnak ők is. Ezeket 

igyekeznek minél hamarabb befejezni. A buszállomás volt az egyik kulcstéma az utóbbi 

időszakban. Azt tudja mondani, hogy a kivitelező kiválasztása folyamatban van, s reméli, hogy 

minél hamarabb elkezdődhet az érdemi munka is. Továbbra is tartani fogják azt az elvüket, 

hogy mindenre „lőnek, ami mozog”. Magyarul minden pályázati lehetőséget megpróbálnak 

megtámadni és elhozni Kiskunhalasra, ezzel maximalizálni az ideáramló forrásoknak a 

mennyiségét. Mégegyszer szeretné megköszönni Képviselő úrnak az eddig nyújtott töretlen 

támogatását. Arra kéri, hogy a következő években is gondoljon rájuk, amikor a források felett 

döntenek az ország házában. Reméli, hogy sok közös projektnek fognak tudni még együtt örülni 

Kiskunhalason és a térségben.  

A pozitívumok mellett sajnos kockázatok is megjelennek a horizonton. A nemzetközi sajtó már a 

gazdaságok lassulásáról beszél, amely lassulás ha eléri őket is, akár a munkaerőpiaci 

kérdéseket, akár a helyi gazdasági potenciált átalakíthatja. Egy másik kockázati tényező, a 

2014-ben, öt évvel ezelőtt még gyakorlatilag ismeretlen migráció. Ma minden hónapban más 

irányt és arculatot vesz fel a jelenség és nekik sokszor ezeken a kiszámíthatatlan vizeken kell 

egyenesben tartani a városuk hajóját. Ahogy az elmúlt öt évben, most is készülniük kell váratlan 
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és meglepő eseményekre is. Hisz benne, hogy a közösségük egysége és ereje azonban 

átlendítheti őket ezeken a nehézségeken is. Az ellenzéki képviselők hozzáállása az 

önkormányzat ügyeihez, mindennapi hangvételéhez, fontos, hogy pozitív tónusú legyen. Két út 

járható ebben a kérdésben. Tegnap az ország házában tapasztalt kocsma jellegű, vagy amelyet 

tapasztaltak az előző ciklusban is, a leginkább konstruktív, építő kritikákat megfogalmazó, 

valódi városvezetői hozzáállás. Ő maga reméli, hogy az utóbbi, már megszokott verzióval 

találkozhatnak Kiskunhalason a képviselők részéről a következő öt évben.  

Hölgyeim és Uraim! Tennivalójuk lesz bőven, vannak közép- és hosszú távú terveik és van 

hozzá erejük, valamint eszközeik, alapvetően ők maguk, kiskunhalasi emberek. Ahhoz, hogy 

céljaikat elérjék, kéri, hogy valamennyi képviselő segítse őket. Kéri a hivatali munkatársak 

lelkiismeretes, szakértő hozzájárulását. Kéri a városi intézményeik munkáját, a városban 

működő hatóságok együttműködését, a vállalkozói, munkaadói szféra segítségét. Legfőképpen 

kéri őket, kiskunhalasiakat, hogy támogassák biztató szavakkal, s ha lehetőségük van, tettekkel, 

munkájukat.  

Utat a jövőnek, teret az életnek. 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Előzetesen egyeztettek és Laskovicsné Terzics Edit képviselő asszonyt, Vizkeleti Szabolcs Zsolt, 

valamint Szabadi István képviselő úr lesz a szavazatszámláló bizottság tagja, amennyiben ezt a 

képviselő-testület is jóváhagyja. Ez egy határozat, erről dönteni szükséges.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1890   Száma: 19.10.22/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

1890   Száma: 2019.10.22/4/0/A/KT 

 

187/2019. Kth. 

Szavazatszámláló bizottság megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos 

szavazásának lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre. 

 

Szavazatszámláló bizottság tagjai, és tisztségük: 

 

Laskovicsné Terzics Edit Elnök, tag 

Vizkeleti Szabolcs Zsolt tag, 

Szabadi István tag 

 

 

Határidő: 2019.október 22. 

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

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Szünetet rendel el, amíg a szavazatszámláló bizottság dolgozik. Utána térnek rá a következő 

napirendi pontra.  

 

SZÜNET 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Alpolgármester választása, eskütétele 

 

 

Laskovicsné Terzics Edit képviselő, szavazatszámláló bizottság elnöke: 

 

Szeretné ismertetni a titkos szavazás végeredményét. A titkos szavazás a főállású 

alpolgármester, illetve a társadalmi megbízatású alpolgármester választásáról szólt. A 

szavazólapokat átadja Jegyző asszonynak.  

A szavazók száma 15 fő volt, az urnában lévő szavazólapok száma 15 darab volt. Érvénytelen 

szavazólapot 4 darabot találtak, érvényes szavazólapok száma 11 darab volt. Az érvényes 

szavazatok száma jelöltenként: 

Kuris István László főállású alpolgármester 11 szavazatot kapott. 

Szűcs Csaba társadalmi megbízatású alpolgármester szintén 11 szavazatot kapott.  

Tehát megállapíthatják, hogy a megválasztott főállású alpolgármester Kuris István László, a 

megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester Szűcs Csaba.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik szépen a szavazatszámláló bizottság és a képviselők munkáját.  

Ezek után következik az alpolgármesterek eskütétele, hiszen nekik a képviselői eskün felül külön 

esküt is kell tenniük. Arra kéri őket, hogy fáradjanak előre, valamint álljanak fel az 

eskütételhez. 

 

„Én, ………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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-----Napirendi pont----- 

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit elmondana utólag, kiegészítve magukat, hiszen itt a napirendek kicsit magukkal 

rántották őket. Gyorsan beleszaladtak ebbe a szavazásba, aztán kihirdetésre került az 

eredmény. Nem tudta így elmondani, ami a döntéshez vezetett. Ahogy hallhatták az Elnök 

asszonytól azt a felvezetőben, hogy milyen eredményeket értek el képviselőik, azt gondolja, 

mindenkire méltán lehetnek büszkék. Mindenki elvégezte a munkáját, mindenki beletett 

mindent. Nagyon szépen köszöni mindenkinek, aki tett ezért a csapaton kívül is, mindenkinek, 

aki eljött és szavazatával támogatta őket.  

Kuris István László képviselő úr már nem az első ciklusát töltötte el velük. Nagyot harcolt most 

is, a legjobb eredményt érte el mind a tíz egyéni képviselőjelöltjük közül. Emiatt is szívből 

gratulál neki. Azt gondolja, hogy sokkal inkább mutatta azt is, amire próbált rátérni itt a 

program kapcsán, hogy a közösségeiknek a fontossága véleménye szerint kulcsszerepet kell, 

hogy kapjon a következő időben. Alpolgármester úr nagyon otthonosan mozog ebben a térben, 

s jól fogja össze, akár sportolókról van szó, akár diákokról, akár civilekről. Arra számít, azt 

fogja kérni tőle, hogy ezen a területen fejtse ki azt a munkát, amit eddig is kifejtett, csak immár 

teljes értékűen és főállásban. Köszöni szépen azt, hogy ebben fognak tudni együtt dolgozni a 

következő öt év során.  

Ha már itt tartanak, Szűcs Csaba alpolgármester úrról is egy pár gondolatot itt ejtene meg. Öt 

évvel ezelőtt, amikor ugyanígy október 22-én, akkor nem ebben a teremben, hanem a másik 

részén ugyanennek az épületnek, esküt tettek, Csaba és ő is, akkor még nem lehetett feltétlenül 

látni azt, hogy milyen eredményeket fognak tudni felmutatni öt év múlva. Azt gondolja, hogy 

büszkék lehetnek az eltelt öt évre, hiszen sok olyan pályázatot, sok olyan forrást sikerült 

Halasra hozniuk, ami szerinte az első lépések megtételére alkalmas volt. De nem értek a munka 

végére, ezért azt kérte Csabától, hogy folytassák közösen, s legyen részese a következő öt 

évüknek is. Köszöni, hogy itt van és velük van. Ennyi kiegészítést tett volna hozzá.  

 

Mennek tovább a napirenddel. Itt alapvetően a törvény ad nekik egy új határt. Ebben ugyanúgy 

mozogtak, mint az elmúlt időszakban, nincs benne meglepetés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1891   Száma: 19.10.22/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 1 7.14 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

Várnai Iván Nem MMM 

Kuris István László Távol FIDESZ 

 

     

1891   Száma: 2019.10.22/6/0/A/KT 

 

188/2019. Kth. 

Főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Kuris István László főállású 

alpolgármester  illetményét a  Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi 

CLXXXIX tv. 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 22. napjától 

628.200,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kuris István László főállású 

alpolgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – 2019. október 22. napjától 94.230,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

 

Határidő: 2019.október 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Kuris István László alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 

megállapítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az előzőekben nem említette ezt a részét, de öt évvel ezelőtt Alpolgármester úr úgy vállalta a 

feladatot, hogy ezért illetményt nem vett fel az öt év alatt. Ugyanezzel a megoldással fognak 

menni ezen az öt éven keresztül is. Ezt külön köszöni. Törvényesen úgy járnak el, hogy meg kell 

állapítaniuk a tiszteletdíjat, amelyről egyébként Alpolgármester úr előzetesen lemondott. Ez a 

nyilatkozat már itt van náluk.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1892   Száma: 19.10.22/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

1892   Száma: 2019.10.22/7/0/A/KT 

 

189/2019. Kth. 

Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Csaba társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 22. napjától 

314.100,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szűcs 

Csaba. társadalmi megbízatású alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíj egészéről 

írásban lemondott. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Csaba társadalmi 

megbízatású alpolgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – 2019. október 22. napjától havi 

47.115,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

 

Határidő: 2019.október 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Szűcs Csaba alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Főállású alpolgármester végkielégítésének megállapítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Abban az esetben, amikor egy főállású alpolgármestert nem választanak újra, akkor 

végkielégítés jár neki. Azt gondolja, hogy Farkas Dániel immár volt alpolgármester tett annyit 

az elmúlt időszakban, hogy javasolja számára a törvény által biztosítható legnagyobb 

végkielégítés kifizetését. Erről szól ez az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1893   Száma: 19.10.22/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 6.67 6.67 1 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László 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 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

Harkai Péter Tart. MMM 

 

     

1893   Száma: 2019.10.22/8/0/A/KT 

 

190/2019. Kth. 

Főállású alpolgármester végkielégítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Dániel alpolgármester úr 

részére, az új alpolgármester megválasztásával megszűnő foglalkoztatási jogviszonyára 

tekintettel végkielégítésként az őt a törvény alapján megillető 3 havi illetményének megfelelő 
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összeget további 3 havi illetményének megfelelő összeggel kiegészíti, melyet a 2019. évi 

költségvetés terhére biztosít. 

 

 

Határidő: 2019.október 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Farkas Dániel alpolgármester 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állandó 

bizottságai elnökének és tagjainak megválasztása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az SZMSZ elfogadása után erre már van lehetőségük. A képviselő-testület bizottságait 

leegyeztették, ezek rendben vannak. Alapvetően arról van szó, amit már korábban is beszéltek, 

bár voltak itt kérdéses ügyek, de azt gondolja, hogy ezt sikerült tisztázni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a bizottságok elnökeinek és tagjainak elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1894   Száma: 19.10.22/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 22 18:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 
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Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 

Szabadi István Igen MHM 

Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 

Várnai Iván Igen MMM 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen MMM 

 

     

1894   Száma: 2019.10.22/9/0/A/KT 

 

191/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állandó bizottságai elnökének és 

tagjainak megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állandó bizottságok tagjait, 

elnökét a következők szerint állapítja meg: 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke és tagjai: 

1. Hunyadi Péter    Elnök,  képviselő tag 

2. Juhász György   képviselő tag 

3. Stírné Prikidánovics Tímea képviselő tag 

4. Várnai Iván     képviselő tag 

5. Kolompár László    külső nem önkormányzati képviselő tag 
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6. Fekete János   külső nem önkormányzati képviselő tag 

7. Rétfalvi Józsefné   külső nem önkormányzati képviselő tag 

 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke és tagjai: 

1. Dr. Skribanek Zoltán  Elnök, tag, képviselő tag 

2. Gyöngyi László   képviselő tag 

3. Laskovicsné Terzics Edit  képviselő tag 

4. Vízkeleti Szabolcs Zsolt  képviselő tag 

5. Szabadi István    képviselő tag 

6. Ván Barna    külső nem önkormányzati képviselő tag 

7. Kovács Imréné    külső nem önkormányzati képviselő tag 

 

Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság elnöke és tagjai: 

1. Vincze Attila   Elnök, képviselő tag 

2. Takácsné Márta Gabriella  képviselő tag 

3. Dr. Bognárné Nagy Éva   képviselő tag 

4. Harkai Péter    képviselő tag 

5. Szilágyi Pál Ferenc   külső nem önkormányzati képviselő tag 

6. Palkovicsné Gangl Mária  külső nem önkormányzati képviselő tag 

7. Váradi Krisztián   külső nem önkormányzati képviselő tag 

 

 

Határidő: 2019.október 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Erdeiné Kószó Ibolya titkársági ügyintéző 

érintettek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nem képviselői jogállású bizottsági tagok eskütétele következik. Kéri, hogy fáradjanak előre. 

Kolompár Lászlót, Fekete Jánost, Rétfalvi Józsefnét, Ván Barnát, Kovács Imrénét, Szilágyi Pál 

Ferencet, Palkovicsné Gangl Máriát, Váradi Krisztiánt szólítja.  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző: 

 

Kéri, hogy álljanak fel az ünnepélyes eskütételhez.  
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

„Én, ………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági 

tagsági tisztségemből eredő feladataimat Kiskunhalas fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

(Esküokmányok jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Ezzel a hivatalos ülésük napirendi pontjainak a végére értek. Bányai Gábor országgyűlési 

képviselő úrnak adná át a szót, hogy egy pár zárógondolatot megosszon velük.  

 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő: 

 

Köszöni szépen a lehetőséget, hogy a megalakult testület előtt pár gondolattal ő is 

hozzájárulhat a következő öt évükhöz és sikeréhez. Ezúton gratulál minden megválasztott 

képviselő úrnak és asszonynak, Polgármester úrnak külön, s a megválasztott alpolgármester 

uraknak is szintén.  

Tisztelt Vendégek! Öt évvel ezelőtt is volt módja köszönteni a város akkor megalakult új 

képviselő-testületét. Rengeteg minden megváltozott azóta körülöttük is. El kell, hogy mondja, 

hogy a városuk, Kiskunhalas, a térség központja, egy kiváló hely. Egy kampány mögöttük van 

és nem is egy, hanem három kampány az elmúlt másfél évben, eléggé szétzilálta mindannyiukat, 

hisz egymásnak fordultak olyan ügyekben is, amelyben korábban biztosan volt egyetértés. 

Egyet Kiskunhalason biztosan lehet érezni, Halas ügyéért, Halas jövőjéért készek összefogni a 

kiskunhalasi polgárok. Ha jól látja, lesz mód arra is, hogy a politikusai összefogjanak. Egy 

választási kampány mérgezési tüneteket okoz az embernek, hiszen több keserűség van, mint 

kellene, több hitetlenség van, mint elvárható lenne, de a kampány végéhez értek. Rájuk van 

bízva öt esztendő, ami nyugalomban, békességben is és fejlesztésekkel telítve telhet majd el. Itt 

van plébános úr is, külön kéri, hogy városért mindennap, amikor misét tart, egy rövid imát 

mondjon el ennek a városnak a lakóiért, s persze a térségért is, ha kérheti, mert igenis kell nekik 

az áldás fentről, hisz minden hatalom felülről van.  

Az egyetlen dolog, amit meg kell erősítenie az öt évvel ezelőttihez is igazodva, továbbra is 

felajánlja szolgálatait, hiszen Kiskunhalas város minden polgárának képviseletét is látja el a 

magyar országgyűlésben, mindenfajta felekezetre, politikai hovatartozásra tekintet nélkül. 

Éppen ezért neki nincs más dolga, egyszerű dolga van, képviselni kívánja az érdekeiket, a 

kéréseiket mindig fel fogja vinni a megfelelő helyekre. Ha lesz módja dönteni a város 

érdekében, jó irányba, mert rossz döntést nem akarnak hozni, ebben mindig is partner volt, 

mindig is partner marad. Azt kéri mindannyiuktól, akik a teremben vendégként, barátként, 

családtagként, támogatóként, vagy bizottsági tagként, persze Halas barátaiként vannak itt, 

hogy a civil szféra, a kiskunhalasi polgárok közösségei, ahogy tették eddig is, tegyék meg 

ezután is azt a szívességet a város érdekében, hogy mindig lássák el őket információval, 

ötletekkel, általuk kiaknázatlan lehetőségnek vélt ügyekkel, mert rengeteg helyről, rengeteg 

embertől származik az a munka és végén az eredmény, amit közösen össze bírnak rakni, hiszen 

az igényeik alapján épül, fejlődik Kiskunhalas és a térség.  

Zárszóként mindenkinek szeretne jó egészséget kívánni. Ez az öt esztendő úgy teljék el, hogy 

nem fogy a létszámuk, mert sajnos volt már rá példa. Bízik abban, hogy ahány oldal van, a 

város érdekében fog együttműködni. Azt a csodát látta a nyolc éves megyei elnöki munkája 

alatt, hogy a nyolc beterjesztett költségvetésből hetet még az ellenzéki is megszavazott. Nem 
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tudja, mi történt. Akkor fegyelmi időszak volt Bács-Kiskun megyében, mert se előtt, se utána 

nem fordult elő. Éppen ezt szeretné nekik is elmondani. Igenis szükség van az ellenzék 

javaslataira, ötleteire is. Szükség van a voksaikra is, hiszen ha az egység, a városuk egysége 

biztosított lesz. Bár az ő szlogenjük volt, hogy Halas hatalmas, ez a város tényleg be tudja 

tölteni azt a térségi és megyei szerepét, amit a megye negyedik városaként, de a gazdaság 

jegyében harmadik városaként tud produkálni. Ebben bízva szeretne minden jót kívánni az új 

testületnek, Polgármester úrnak, minden itt dolgozónak, Jegyző asszonynak és minden halasi 

polgármesternek, mert Halas mindannyiuknak a legfontosabb. Halasnak különösképpen, de 

mint a képviselőjeként azt kell mondania, hogy Halas neki is nagyon-nagyon fontos. Ebben a 

közös munkában és közös tettekben bízva ajánlja fel másodjára mai nap a szolgálatait és 

tetteimet, minden döntést, amit kívánnak meghozni, ha megbíznak benne és kérik, hogy vigye 

tovább, akkor miért ne tenné meg, mert Halas neki is hatalmas és fontos hely. Köszöni 

megtisztelő figyelmüket és sok sikert kíván.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni Képviselő úrnak az útravaló gondolatokat, azt gondolja, hogy fognak élni a 

lehetőséggel és sokszor fognak még találkozni, akár Budapesten, akár ahol lehet intézni a város 

ügyes-bajos dolgait.  

Köszöni azt, hogy ilyen sokan ellátogattak a mai estén az alakuló ülésre. Ezzel a mai alkalom 

vége felé közelednek. Jegyző asszony szeretne még pár gondolatot átadni a képviselőknek, 

amelyek inkább technikai jellegűek, ami a képviselővé válás következő mérföldkövét jelenti 

majd magán az eskü szövegén túl.  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző: 

 

Tisztelt Képviselő Asszonyok, Urak! Engedjék meg, hogy szívből gratuláljon a választások 

során elért eredményeikhez. Másodsorban máris meg kell ragadnia az alkalmat arra, hogy már 

az alakuló ülésen ismertesse velük azokat a feladatokat, amelyek a közeljövőben várnak rájuk. 

Az első és legfontosabb az összeférhetetlenség megvizsgálása. Találkoztak már azzal, van egy 

képviselőtársuk, akinél jelenleg még fennáll az összeférhetetlenség. Ő tud erről. Kéri, hogy 

mindenki magára nézve ezt vizsgálja meg, hiszen ők ezt nem vizsgálhatják. Pusztán a 

nyilatkozatuk szolgál annak alapjául, hogy nincsen összeférhetetlenség. Ehhez a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvény nagyon súlyos jogkövetkezményt fűz, hogyha valaki nem 

jelenti be határidőben. Ez 30 napot jelent. 30 napon belül be kell jelenteni és meg kell szüntetni 

az összeférhetetlenséget. Ez az első és legfontosabb. 

A második a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. Mindenkinek a megválasztásától számított 

30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie. Nemcsak magára, hanem az együtt élő 

családtagjaira, gyermekeire nézve. Ezt a vagyonnyilatkozatot ugyanígy majd minden január 

31.napjáig meg kell tenni. Ahogy jelezte, a megválasztást követő 30 napon belül is meg kell 

tenni. Ehhez természetesen segítséget nyújtanak. 

A következő legfontosabb információ, ezt leginkább a most megválasztott képviselők figyelmébe 

ajánlja, fel kell vetetniük magukat, kérelmezni kell, a köztartozásmentes adózói adatbázisba. 

Ezt online tudják majd elintézni, ügyfélkapun keresztül. Természetesen ehhez is segítséget 

nyújtanak, ha szükséges.  

Még egy dolgot írt fel magának. Minden képviselőnek, az újonnan választott képviselőknek is 

részt kell venniük majd a képviselői képzésen, amelyet majd a kormányhivatal szervez meg. Ez 

egy napos képzés, bár ebben változások várhatóak. Vélhetően a mai nap követelményeihez fog 

igazodni, elképzelhető, hogy online formában történhet ez is.  

Ezek azok a legfontosabb előzetes feladatok, amelyek most aktuálisak. Az elkövetkező 30 napon 
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belül lesz a legjava.  

Ezentúl szeretné felajánlani mindannyiuknak a segítségüket a kollegái nevében. Kéri, 

forduljanak hozzájuk bizalommal, a felvetéseikkel, kérdéseikkel, vagy kéréseikkel. Igyekeznek 

segítséget nyújtani, mint ahogyan ezt eddig is tették. Végezetül szeretne az öt év elkövetkező 

munkájához nagyon jó egészséget, még több kitartást és nagyszerű eredményeket kívánni. 

Köszöni a figyelmet.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A technikai dolgokhoz kapcsolódva, azzal, hogy megvolt az alakuló ülés, alkalmasak a 

munkavégzésre. Jövő hét csütörtökön már képviselő-testületi ülést szeretnének tartani. Hétfőn 

már bizottsági munka fog várni a csapatra. Mindenkit arra buzdít, hogy ezeket a naptárjába 

írja be, hiszen ott számítanak már a képviselőkre és az új bizottsági tagokra, hogy a jövő hét 

csütörtöki testületi ülésnek rendezetten és felkészülten tudjanak nekimenni.  

Azt gondolja, hogy ehhez minden adott. Köszöni szépen mindenkinek a mai napra a 

megjelenést, további szép estét kíván.  

A képviselők egy közös fotó erejéig maradjanak még itt, ne menjen el senki.  

További szép estét kíván.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Gyöngyi László:)     (:Várnai Iván:) 

 


