
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 31-én megtartott nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

Rendeletek száma: 24-25. 

Határozatok száma: 193-205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20191031\2019 október 31 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2019.10.31.         13:06 

 

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.  

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. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

10. Stírné Prikidánovics Tímea 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.  

 

 

(13 fő 86,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1.Dr. Bognárné Nagy Éva     1  FIDESZ-KDNP 

2.Vizkeleti Szabolcs      1  MMM 

 

 (2 fő 13,33 %) 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Simon István       szociálpolitikai csoportvezető 
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Tóth Péter  városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Szili Anett jogi referens 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Stírné Prikidánovics Tímea és Szabadi István képviselőket. 

 

Zárt ülésen hozott döntés ismertetése. Ők az idei év díjazottjai, nekik ezúton is szívből 

gratulálnak. A díjak átadására november 12-én fog sor kerülni, ahogy az már szokásos.  

 

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

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Több, mint két hét telt el az október 13-án megtartott önkormányzati választások óta. Az elmúlt 

héten díszülés keretében felállt az újonnan megválasztott képviselő-testület. A mai nap már nem 

az ünneplésről szól, hanem a megkezdett munka folytatásáról.  

Szeretné kifejezné köszönetét minden halasi polgárnak, aki fontosnak tartotta, hogy kifejezze 

véleményét Kiskunhalas jövőjét illetően és elment szavazni, függetlenül attól, hogy melyik 

pártra adta le a voksát. Külön köszönet természetesen mindazoknak, akik a Fidesz-KDNP 

jelöltjeit támogatták. Köszönet illeti továbbá mindazokat, akik a választás lebonyolításában 

részt vettek, a választási bizottság tagjait, az önkormányzati hivatal dolgozóit, a pártok segítőit 

és delegáltjait a szavazatszámláló bizottságokban. A választási kampányban a Fidesz-KDNP 

jelöltjei felhatalmazást kértek Halas polgáraitól a város további öt évig tartó irányítására. Erre 

a kérésükre alapot adott az előző ciklusban nyújtott teljesítményük. Halas fejlődése, szépítése, a 

pénzügyek rendbe tétele, a nyugodt közélet és jó kormányzati kapcsolatok kiépítése, mely a 

jövőbeni fejlesztések alapját is képezi. Öt éves munkájuk eredményességét a választás 

visszaigazolta. Mind a tíz egyéni választókörzetet és a polgármesteri posztot is a Fidesz-KDNP 

jelöltjei nyerték meg. A választási részvétel aránya szinte ugyanannyi volt, mint 2014-ben. 

Jelöltjeik pedig a rendszerváltás óta a legjobb eredményt érték el, több képviselőjük 

megközelítette, néhányuk pedig meghaladta a 70 %-os eredményt. Ez rendkívül magas 

legitimációt ad a városvezető erőnek. Érdekesség még, hogy a Fidesz-KDNP polgármester- és 

képviselőjelöltjei lényegesen több szavazatot kaptak, mint a Fidesz megyei listájára leadott 

szavazatszám, ami azt mutatja, hogy nemcsak a pártszimpátia, hanem a személyes vonzerő és 

az elvégzett munka elismerése is szerepet játszott ebben a nagyarányú győzelemben.  

Szeretne köszönetet mondani Hevesiné Vincze Évának öt éves lelkiismeretes képviselői 

munkájáért és szeretne köszönetet mondani Farkas Dánielnek alpolgármesteri, városvezetői 

munkájáért, mely munkának igen nagy szerepe volt abban, hogy Halason ilyen sok fejlesztés 

indulhatott el. A város szolgálatában marad azonban új feladatkörében is. Megköszöni 

kampányfőnöki munkáját is, az eredmények önmagukért beszélnek.  

Végezetül reményének ad hangot, hogy a következő öt évben is megmarad az a nyugodt, 
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felesleges politikai felhangoktól mentes képviselő-testületi és közéleti közeg, amelyben a 

képviselők energiájukat a város fejlődésének szolgálatába tudják állítani.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

A 2019.évi önkormányzati választással kapcsolatban szeretne néhány szót szólni. A Mindenki 

Magyarországa Mozgalom ebben a választási időszakban ezen a választáson alternatívát kínált 

a város lakosságának annak érdekében, hogy fordítsanak városuk sorsán, majd áttételesen 

hazájuk sorsán is. Ez a törekvés nem járt sikerrel, az eredmény ismert.  

Kiskunhalason a Fidesz nevű népbetegséget nem sikerült gyógyítani, hiába kínáltak rá 

gyógyírt. A választáson részt vett választópolgárok többsége nem merte, vagy nem akarta ezt a 

gyógymódot alkalmazni. Mellesleg a választásra jogosultak igen nagy része részt sem vett a 

választáson. A választópolgárok nagy része a régi városvezetés mellett tette le a voksát annak 

ellenére, hogy a nagy ovációval beharangozott fejlesztések el sem kezdődtek, az elnyert 

pályázati pénzek felhasználása hosszabb idő óta el sem kezdődött. Mindemellett bizakodással 

töltheti el őket ellenzékieket, hogy Budapesten, néhány megyeszékhelyen, vidéki városban, 

több, mint hárommillió ember olyan településen él, ahol a Fidesz túlhatalmát sikerült 

megroppantani.  

Apropó a túlhatalomról néhány szót. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének SZMSZ-e 

szerint az alakuló ülés előtt a bizottsági helyekről egyeztetni kell. Ez az egyeztetés formalitást is 

nélkülözve, diktátum formájában valósult meg. Kaptak egy nem képviselői, külső bizottsági 

tagságot. Bár egyúttal azt is közölték, hogy kivel töltötték be, miután ezt nem fogadták el, 

akceptálták az észrevételeiket és végül megnevezhették a jelöltet. Ezután a többségi frakció 

koncepciója fogaskerekei közé valami homokszem keveredhetett, mert egy napig volt még egy 

külsős bizottsági helyük. Gondolták, hogy helyre állt a normális állapot. Az arányokat tekintve 

két külsős bizottsági hely megítélésük szerint járt volna nekik, de ez nem tartós állapot maradt, 

mert a második bizottsági tagjelöltjükkel közölték, hogy nem kell esküt tennie, mert nem 

bizottsági tag. Mellesleg olyan képviselő-testület még Kiskunhalason nem volt, ahol ellenzéki 

képviselő ne kapott volna bizottsági elnöki helyet. Ez most így történt.  

A Mindenki Magyarországa Mozgalom képviselői és a maga nevében őszintén, tisztelettel 

megköszöni mindazoknak a munkáját, akik velük dolgoztak. Köszönetet mond a választóknak, 

akik szavazataikkal lehetővé tették, hogy részt vegyenek a képviselő-testület munkájában. 

Köszöni a szavazatszámláló bizottsági tagok közreműködését, s az apparátus, a választási 

iroda tagjainak a választás érdekében végzett tevékenységét. 

A képviselő-testületben ők, ellenzéki képviselők a lakossági érdekeknek akarnak megfelelni, 

nem pártérdekeknek, vagy szűk gazdasági érdekkörnek. Tenni akarnak a városért, az itt élő 

emberekért. Munkájukkal a passzív szavazókat is meg akarják győzni, hogy a jövőben nagyobb 

számban éljenek választójogukkal.  

A városvezetéstől pedig elvárják, hogy a beharangozott, de el sem kezdett fejlesztések 

megvalósításán intenzíven dolgozzon, s ehhez a munkához a városvezetésnek a szükséges 

együttműködést megadják. A városvezetés az együttműködésükre ebben a munkában számíthat. 

Köszöni szépen a figyelmüket.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szeretné felhívni Képviselő úr figyelmét, hogy a napirend előtti felszólalások időtartama három 

percben van meghatározva az SZMSZ-ben. Azért szólt a „tilinkó”, mert 5:40 percig hallgatták 

a felszólalását. Azért hagyta, hogy végig tudja mondani, hiszen ez az első alkalom, amikor itt 

ilyen formán tudott felszólalni. Arra szeretné kérni, hogy a jövőben próbáljon meg úgy 

felkészülni, s összeszedni a gondolatait, hogy ez az időkeretet tudja tartani. 
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Egyébiránt egy-két gondolatot a napirend előtti felszólalásához kénytelen hozzáfűzni. Úgy érzi, 

népbetegségként aposztrofálja, hogy emberek elmennek és szavaznak egy önkormányzati 

választáson, minimum visszautasítást igényel. Szerinte ezzel megsérti a választókat is Képviselő 

úr. Szíve joga, hogy olyanokat mondjon, amivel esetleg megsért valakiket, de szerinte ettől 

óvakodjanak, hogy minősítsenek ilyen mértékben választókat.  

Magáról a választásról annyit, igen, szomorú az, hogy nem mentek el túl sokan. Ha megnézik az 

eredményeket, akkor egy 50 %-os részvétel mellett, ezeket a szavazatszámokat, amelyeket most 

a Fidesz képviselőjelöltjei megkaptak a választáson, ehhez már nem jött volna hozzá további, 

csak elmentek volna szavazni és elérik az 50 %-ot, akkor is ugyanez az összetétel van. Azt tudja 

mondani, hogy ez a felhatalmazás kellően erős ahhoz, hogy kimondhassák, egy 50 %-os 

részvétel mellett is a felhatalmazás adott. Úgy gondolja, hogy választás ilyen módon igenis 

eredményes volt, s az eredménye tetten érhető és rendben van.  

Az időre oda kell figyelni és úgy felkészülni, akár lemérni előre a hozzászólást, hogy a három 

percen ne rugaszkodjon túl. A korábbiakban sem állított le senkit, amikor 5-10 másodperccel, 

fél perccel túlment, de az, hogy a duplája legyen, véleménye szerint az SZMSZ abszolút be nem 

tartását jelentené és nyilván ezt a következőkben ő sem kívánja engedni.  

 

Takácsné Márta Gabriella képviselő: 

 

Aki évekkel ez előtt járt utoljára a halasi gyepmesteri telepen, az a régi emlékeket vagy 

információkat mindenképp frissítse. Hosszú éveken át nem a megfelelő körülmények között 

voltak a kutyák, amelyek az emberi felelőtlenség miatt kerültek oda. Ma már számos külön álló 

bokszban vannak elhelyezve a közterületen befogott, illetve elkobzott kóbor ebek. 

Az elmúlt időszakban új kerítés épült, betonjárdák készültek, fákat ültettek, rendeződött a 

terület áramellátás is és az ivóvíz biztosítása, melyek években át húzódó tervek voltak. 

A telep az év minden napján működik. A gyepmester a lakosság segítségére áll, aki a 

www.kiskunhalas.hu weboldalon lévő gyepmesteri telefonszámon érhető el. 

A legutóbbi, 2017-ben megvalósult, 6 millió forintos korszerűsítés után most újabb lehetőség 

nyílik arra, hogy tovább modernizálják az ebrendészeti telepet. Ehhez most közel 5 millió 

forintos forrás áll rendelkezésre. Az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti 

Főosztályától 4,9 millió forintot nyertek a kiskunhalasi gyepmesteri telep korszerűsítésére. 

Ebből az összegből két újabb boksz épül férőhely bővítés keretében és a meglévő infrastruktúra 

fejlesztésére nyílik mód. A tárolásra használt raktárépület felújítása az ellátás biztonságát 

fogja majd növelni. 

Kiskunhalas nagy gondot fordít a felelőtlen kutyatartás visszaszorítására, amelyben az illetékes 

szervek kiváló partnerei azon magánszemélyek és közösségek, akikkel közös céluk, hogy a 

városban minél kevesebb eb kóboroljon gazdátlanul és az állattartók pedig valamennyi 

jogszabálynak megfeleljenek. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Elnézést kell kérnie, mert fordítva mondta a nevet az előbb. Természetesen Takácsné Márta 

Gabriella hozzászólását hallhatták az imént. 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Igyekszik rövidre fogni, ha már Várnai képviselő úr ilyen hosszan fejtette információit az előbb 

elhangzottakban. 

Október 31-én, ma ünnepli a protestáns közösség a Reformáció Napját, hiszen a hagyomány 

http://www.kiskunhalas.hu/
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szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton 95 pontból álló tételét a 

wittenbergi vártemplom kapujára. A reformáció egy olyan folyamat volt, amely egyfajta 

alapvető átalakítást tűzött ki célul. Nemcsak a vallási életben, hanem a művészet számos 

területén is változásokat hozott úgy, mint az építészetben, a festészetben vagy az irodalomban. 

Erre a komplex vallási, művészeti és szellemi átalakulásra emlékeznek október 31-én.Talán a 

legkönnyebben a következő példabeszéddel érthetjük meg, mi is történt félezer évvel ezelőtt. „A 

próféta Isten küldésére elment a fazekashoz, és látta, hogy az éppen edényt készít. Az edény nem 

sikerült, de a fazekas nem dobta ki az agyagot, hanem összegyúrta, újra megformálta, 

reformálta.”  

Több, mint 500 évvel ezelőtt hasonlóképpen jártak el az akkoriak: a vallást, a hitet nem dobták 

el, hanem újraformálták.  

Arra kér mindenkit, szánjanak időt arra, hogy egy kicsit megpihenve elgondolkodjanak, az ő 

életünkben van-e valami, ami reformálásra vár.  

Ők is így tettek és tesznek Kiskunhalassal, ezzel a közösséggel. 

Nem hagyják úgy, ahogyan volt, rossz állapotában, hanem átformálták, reformálták. 

Felsorolni is nehéz, hogy mi mindent adott a reformáció, amelyre 500 évvel ezelőtt teremtődött 

meg az igény egy értékvesztett világban. 

A reformáció folyamatos szolgálatot és magukban való folyamatos megújulást is jelent, ám 

ennek értékőrzés mellett kell megvalósulnia. 

Kívánja, hogy a halasi protestáns közösség 500 év múlva is hitében erős, nemzettudatában 

megingathatatlan legyen, amely a reformációra vezérfonalként tekintve éli az életét.  

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

11.napirendi pontként szereplő "Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítása" 

című előterjesztést leveszi napirendről. Nem igényli, hogy a képviselő-testület megtárgyalja, 

hiszen a korábbi döntések nyomán ez a program tud tovább futni. Ezzel tehát 14 napirendi 

pontot kell megtárgyalnia a képviselő-testületnek a mai alkalommal. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1898   Száma: 19.10.31/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 13:31  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1898   Száma: 2019.10.31/0/0/A/KT 

 

193/2019. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 31-i ülésére kiküldött 

meghívó napirendjéről leveszi a 11.pontként szereplő „Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási program indítása” című előterjesztést.  

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 
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NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 

1.  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete alapító okirat módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház támogatása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Kiskunhalas Város településszerkezeti tervének egy 49,9 MW-os 

naperőmű tervezett területére vonatkozó részleges módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének 

jóváhagyásáról szóló 8/2001.(03.01.) számú rendeletének egy 49,9 

MW-os naperőmű tervezett területére vonatkozó részleges módosítása 

jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Megvalósult szennyvízberuházás átvétele Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Együttműködés kutyaiskola üzemeltetésére Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Hozzájárulás épület lebontásához (Köztársaság u. 17.) Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodás módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

10.  Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére helyiség biztosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó 

szerződés megkötésére  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 

2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

Képviselői interpelláció. 
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Határidő: 2019.október 31. 

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: Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A költségvetési rendelet szerint negyedévente kerül sor költségvetés módosításokra. Ez 

idézőjelben egy soron kívüli módosítás, aminek az az oka, hogy a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal részére megérkezett a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására kapott összeg. Ezt dolgozzák be a hivatal 

költségvetésébe. Nyilván, ha már hozzányúltak a költségvetéshez, az önkormányzatnál is van 

egy-két tétel, amit módosítottak, ez a szöveges indoklásban részletesen olvasható. Illetve még 

azt mondaná el, hogy a hivatalon kívül a többi intézménynek nem volt most módosítási igénye. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az előterjesztés felvezetésében részletesen láthatták, hogy milyen tételek kerültek be a 

rendeletmódosítás kapcsán az anyagba. Ezek korábbi döntéseiket tükrözik vissza, ezekről már 

döntöttek, most viszont egységes szerkezetben láthatják együtt, hogy melyek is voltak ezek 

korábban. Három olyan tételt szeretne kiemelni, amelyről úgy gondolja, hogy Halas lakossága 

szempontjából fontos terület. Kicsit vissza is tud utalni a napirend előtti felszólalás témájára, 

arra, hogy nem betegség van Halason, hanem látványos fejlődése a városnak. Ebbe a 

gondolatkörbe épülnek be azokat a konkrét tételek, amelyekről beszélni szeretne. Az egyik az, 

hogy a járdaépítésre az eddigi kereten felül újabb egy millió forintot épített bele a 

képviselő-testület. A másik, hogy a térfigyelő kamerarendszer, amely arányait tekintve az 

országban talán a legjelentősebb mértékű, további mobilkamera hálózat bővítésre az 

eddigieken felül újabb egy millió forintot tudtak betervezni. A kórház alapítványán keresztül 3 

millió Ft-ot juttat az önkormányzat az úgynevezett "robotsebész" műszer megvásárlására. Ha 

végiggondolják ezeket a témákat, a járdaépítésnél a lakókörnyezetük szépítését, a 

„robotsebész” megvásárlása kapcsán a város egészségügyi ellátásának fejlesztését, a 
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kamerahálózat bővítésével pedig a város lakóinak biztonságát, ami manapság a mai 

világukban a legfontosabb érték, a biztonság, azt mondhatják, hogy igenis jól tette a dolgát ez a 

testület, ez az önkormányzat, ez a városvezetés az elmúlt időszakban, az elmúlt ciklusban is, s 

ezt kívánják folytatni most is.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Más észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1899   Száma: 19.10.31/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 13:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
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1899   Száma: 2019.10.31/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 24/2019. (X.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) 

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 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

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

 

„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:      9.528.664.629 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  9.426.099.052 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  9.528.664.629 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  4.158.710.005 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 5.267.389.047 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 686.679.265 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 4.580.709.782 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):  - 5.369.954.624 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 754.149.842 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 4.615.804.782 Ft-ban 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  5.369.954.624 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.479.797.218 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 

1.889.244.298 Ft-ban állapítja meg.” 

 

2. § 

 

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

1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., számú mellékletei lépnek. 

 

3. § 

 

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

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 

Szervezete alapító okirat módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Technikai jellegű módosításról van szó.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okirat módosításáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1900   Száma: 19.10.31/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 13:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1900   Száma: 2019.10.31/2/0/A/KT 

 

194/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete alapító 

okirat módosítása 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okiratának 

módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 

okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 
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Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

 

 

Határidő: 2019. november 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Stírné Prikidánovics Tímea igazgató KIGSZ 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház támogatása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit kell tudni erről a témáról, a kórház tervezte azt már egy ideje, hogy a főbejárathoz tartó 

járdaszakaszt valamilyen normális módon alakítja ki. Ahogyan az elmúlt években a hátsó 

szakaszon, a Magyar utcánál is feles költségviseléssel tudták megvalósítani, így most a 

főbejárathoz vezető járdaszakasz kialakítását is, kulturálttá tételét is kérték, hogy támogassa az 

önkormányzat. Így ugyanúgy 50 %-os intenzitással támogatnák a megvalósulását annak, hogy 

a kórház bejáratához normális világítással, padokkal, szemetesekkel és térburkolattal legyen 

kialakítva. Ennek a jeleit már lehetett látni azzal, hogy elkezdődött a térrendezés, de amíg a 

felújítás zajlott, addig ez a munka nem tudott érdemben elkezdődni, most azonban mind a 

kórháznak van lehetősége, s az önkormányzat is tudja támogatni ezt a fejlesztést, amennyiben 

most a képviselő-testület támogatni fogja a határozati javaslatot.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Csak röviden kíván hozzászólni. Az elmúlt időszakban olyan sok jó hír érkezik a kórház háza 

tájáról, hogy talán már haszontalan ezeket újra felidézni. Néhány hete történt meg a kórház 

felújításának ünnepi eseménye, amikor a külső szigetelés, nyílászárócsere valósult meg. Ha jól 

emlékszik, talán 370 millió Ft értékű volt ez a beruházás. Ahogy Polgármester úr is említette, 
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nem túl rég szintén a város és a kórház összefogásával a Magyar utcai járdaszakasz lett 

felújítva, most pedig a főbejárat környezete lesz megújítva. Úgy gondolja, hogy ezek a fontos 

dolgok. Jól mutatja azt is, hogy mennyire fontos az is, hogy a kórház vezetése partnert lásson a 

város vezetésében is. Ez működik szerencsére. Régebben ez nem mindig volt így, de szerencsére 

ez most így van, s látják is a kórházon ezt a sok fejlődést, fejlesztést. Ahogy a napirend előtti 

felszólalásnál, illetve az előző témánál is említette, ez a bizonyos „robotsebész” műszer már a 

világszínvonal. Bízik benne, hogy a halasi és a környékbeli betegek megelégedésére tud ez a 

kórház működni a jövőben is.  

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Annyit szeretne mondani, hogy nagyon örvendetes dolognak találja, hogy végre a kórház 

környékének rendbetételével foglalkozik a kórház és a képviselő-testület is, a város ehhez 

pénzeszközökkel hozzá tud járulni, mert azt a borzalmas állapotot, ami a kórház körül évek óta 

van, éppen ideje lesz felszámolni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Összegezve nagyon örülnek annak, hogy a kórház jó úton halad afelé, hogy valóban egy 

XXI.századi intézmény legyen. Remélik, hogy a környezetének a rendbe tételéhez ők is hozzá 

tudnak járulni, akár most, akár a jövőben.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat, tehát a támogatás 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1901   Száma: 19.10.31/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 13:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Harkai Péter Igen MMM 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
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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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1901   Száma: 2019.10.31/3/0/A/KT 

 

 

195/2019. Kth. 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 

Semmelweis Kórház részére 3.700.000 Ft, azaz hárommillióhétszázezer forint 

működési támogatást nyújt, melyet kizárólag a kórház előtti parkosításra, 

tereprendezésre használhat fel.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fedezet 2019. évi 

költségvetésben történő biztosítására, valamint az 1. számú melléklet szerinti 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2019.november 7. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató, Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas város településszerkezeti tervének egy 49,9 MW-os naperőmű 

tervezett területére vonatkozó részleges módosítása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Ő is tanulja a szituációt. Gyönyörűen lemaradt a napirend előtti felszólalásról, de majd pótolja 

legközelebb.  

Tulajdonképpen, amikor elolvasta ezt az előterjesztést, ami a napelemek és a 

zöldenergia-beruházásról szól, ők is rendkívül szeretnék, ugyanis bármilyen hozzászólást is fog 

ezzel kapcsolatban tenni, az nem azért van, mert nem támogatják a zöldenergia-fejlesztést. 

Ugyanis meggyőződésük, hogy ez a jövő és emellett ők teljes mellszélességgel kiállnak. Viszont 

a dolognak van egy pici érdekessége, amit mindenképpen szeretne elmondani a kiskunhalasi 

embereknek és a tisztelt képviselő-testületnek. A török hódoltságnak már vége, de óvatosan 

gazdasági szempontból visszajön. Az egyik költői kérdés, hogy miért nem tudják ezt ők 

megvalósítani, illetve a hozzájuk közel lévő és itt élő vállalkozók, ugyanis ez egy milliárdos 

török oligarcha érdekeltségében történő beruházás. Rendkívül fájdalmas, hogy közel 50 MW-os 

beruházás. Ez része annak az országos tervnek, hogy kijelentette ez a görög oligarcha, hogy 

1000 MW-ig szeretne befektetni Magyarországon. Úgy néz ki, hogy Kiskunhalas egy része lesz 

ennek a beruházásnak. Ez az üzletember fotókon is többször megmutatkozik Orbán Viktorral. 

Vélhetően átadják nekik ezt a terepet.  

A másik pedig az, hogy az egyeztető tárgyalás a kormányhivatalnál október 21-én történt, nyolc 

nappal a választás után. Ugyan a polgármesterek jogerőre emelkedtek, elmehettek az 

önkormányzatok nevében erre az egyeztető tárgyalásra. Látják, hogy nem mentek el és ezt úgy 

értékelik, hogy hozzájárultak. De ugye nincs testületi ülés, nem állt még össze. Kicsit azért, 

jogilag nem, de erkölcsileg mindenképp aggályosnak tartja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem tudja, hogy mit válaszoljon rá, mint kérdés. Gyakorlatilag, hogy a beruházó személye ki 

lenne, aki ezt a tervezett…Azt gondolja, nekik örülni kell akkor, ha a városukban egy gazdasági 

potenciál a városban létrejön, s abból lesz iparűzési adó, lesz zöld energia. Nem hiszi, hogy 

nekik külön vizsgálatokat kell tartaniuk a tekintetben, hogy ki az, aki ezt meg akarja valósítani. 

A városban lévő vállalkozások egyébként építenek naperőműveket, csak nem ekkora mértékben. 

Hogy miért nem, az az ő gazdasági döntésük. Valószínűleg, ha lenne hozzá forrásuk és 

akaratuk, ők is tudnának akár ekkora mértékűt is megvalósítani. Ez nyilvánvalóan annak a 

függvénye, hogy mekkora gazdasági erővel bír az adott vállalkozás. Nem gondolja, hogy nekik 

amiatt kellene fékezni akár ezt a tervezett beruházást, mert egyesek szerint a háttere a cégnek 

nem tudja, hogy milyen. Nem hallotta, hogy kritika lett volna. Hogy török, vagy görög. Nem 

tudja, mert több szó is elhangzott. Lehet, hogy török, vagy görög, ő magyar partnerrel tárgyalt, 

amikor a cég képviselői jöttek és keresték őket ebben az ügyben. Akkor ott szép magyar nevű 

legények voltak. Azt gondolja, hogy egy magyarországi cég Magyarországon fizet adót. Hogy a 

beruházásra honnan érkezik a forrás, szerinte nem feladatuk, hogy ezt vizsgálják. Személy 

szerint örül neki, hogy meg tud valósulni egy ekkora mérető beruházás a városukban. Még azt 

is meri mondani, hogy ezzel a beruházással olyan léptékű iparűzési adó bevétel növekedést 

tudnak generálni, amely alkalmassá teheti őket arra, hogy bátor lépésként csökkentsék az 

iparűzési adó mértékét a következő időszakban. Ezzel a helyi vállalkozásokat is segítve, 

támogatva. Mindenképpen ezt egy pozitív fejleménynek éli meg a városuk életében, s azt kéri a 
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képviselő-testület tagjaitól, hogy ők is így gondolkozzanak ezen a történeten, s igenis 

támogassák ennek a naperőműnek a megvalósulását. Úgy gondolja, hogy körülbelül ezt lehetett 

elmondani erre a felvetésre, vagy kérdésre.   

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Rövid az idő, nem jutott a kérdésre idő. Most már nem kérdez, hanem hozzászól.  

Van az előterjesztésnek olyan része is, amikor az állami főépítész javaslatot tett a szakmai 

kötelezettségre, hogy kicsit a szakmai részéről is közelítsék meg. A beruházó nem támogatta, 

mert többe kerül, a kapacitást csökkenti. Ebben sem sikerült eredményt elérniük. Ők átadnak 

egy olyan területet, amit nem tud, az előterjesztésből nem sikerült kibogarásznia, hogy bérbe 

adják, vagy valaki bérbe adja ezt a területet, vagy megvásárolja a beruházó ezt a területet. Ez 

számára nem derült ki. Ez nem jelenti azt, hogy valahol nem szerepel. Mindenképpen szeretné, 

ha kiállnának amellett, hogy legalább ezeket a zöld környezeti dolgokat el tudják érni. Ha 

fásításról van szó a Keceli út mellett, akkor ezt meg tudják valósítani. Az egyeztető tárgyalás 

jegyzőkönyvéből azt lehetett kiolvasni, hogy ez is el lett vetve. Egyrészről igyekeznek a zöld 

energiára. Azzal magyarázták, hogy amekkora ez az űrbázis, az kivált egy bizonyos hektárnyi 

erdőt. Kicsit viccesnek tartja ezt a hozzáállást. Ezzel magyarázták, hogy miért nem fásítanak 

még a Keceli út mellett. Szeretné, ha törekednének arra, ha ez igenis zöldenergia beruházás, 

akkor a környezetükre is figyeljenek oda, s a lehető legnagyobb lobbival próbáljanak élni azzal 

a lehetőséggel, hogy igenis a beruházó valósítsa meg azokat, amikre az állami főépítész is 

javaslatot tett, s el lett utasítva.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy tudja, hogy bérlemény, de ezek nem önkormányzati ingatlanok, amelyekről beszélgetnek. 

Itt magánterületekről, magántelkekről van szó. Úgy tudja, hogy bérletet kötöttek, de nekik 

ehhez elvileg semmi közük. Átadja a szót Osztályvezető úrnak, mert a szakmai kérdésekre nem 

igazán tud válaszolni.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Annyit tud elmondani a beültetési kötelezettséggel kapcsolatban, hogy az állami főépítész, 

amikor egyeztető tárgyaláson jelezte ezt az elképzelését, akkor az elképzelés volt a részéről. A 

jogszabályok úgy szólnak, hogy amennyiben jogszabályon alapul a főépítész észrevétele, akkor 

azt köteles az önkormányzat figyelembe venni, amennyiben nem jogszabályon alapul, akkor 

figyelembe veheti. Ez az a kategória volt, ahol jogszabály nem írja elő ezt a fásítási 

kötelezettséget ilyen beruházások esetében. Ilyen formán nincs kötelezettsége az 

önkormányzatnak, hogy ezt a főépítészi észrevételt figyelembe vegye. 

Ettől függetlenül azt tudja még elmondani, hogy az egyeztetési folyamatnak ez már a vége, 

amikor idekerül az előterjesztéssel a képviselő-testület elé. Illetve többször volt is itt az ügy 

különböző fázisaiban. Ez a végső döntés, amivel maga a szabályozás hatályba lép. Ahogy 

Polgármester úr is említette, ez a szabályozási terv és az építési szabályozásnak a módosítása, 

ami független attól, hogy ki a beruházó, illetve, hogy az adott földterület, amit a szabályozás 

érint, magán, vagy önkormányzati tulajdonban van-e, illetve milyen módon, illetve milyen 

üzleti konstrukcióban hasznosítják. A korábbi egyeztetések során a beruházó képviselője jelezte 

azt az önkormányzatnak, hogy partner ebben a fejlesztésben, illetve azt kívánja, hogy az 

önkormányzat is partnerségbe lépjen vele. Ő ezért sok minden önkormányzati fejlesztésre is 
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kinyilvánította a szándékát. Azt gondolja, hogy Képviselő úrnak ez a fajta felvetése a fásítással, 

szerinte nem fog süket fülekre találni, ha ezt a beruházó felé továbbítani fogják.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Reflektálni szeretne képviselőtársa hozzászólására, mert ebből a hozzászólásból kicsit 

megkérdőjeleződik, hogy szüksége van-e a városnak erre a fejlesztésre, holott egyértelmű igen 

lehet csak a válasz. Most megint kicsit úgy érzi magát, amire az előző ciklusban is időnként volt 

példa, az jut eszébe, amikor az ellenzéki képviselők nem támogatták a múzeumbővítést és 

elestek volna ettől a csodálatos Bay gyűjteménytől. Most is azt látja, hogy van egy nagyon jó 

lehetősége a városnak, s kicsit fanyalgó hozzáállás van, ahelyett, hogy ennek örülnének. Hagy 

kezdje kicsit messzebbről, ahova majd el akar jutni. Azt gondolja, hogy itt a város előtt a 

következő években az ő felfogása szerint négy olyan terület van, ami komoly fejlődést vonhat 

maga után. Az egyik nyilván a fürdő fejlesztése, a másik a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, 

főként, ha sikerül megkapniuk azt a lehetőséget, hogy Halason legyen ennek a depója, átrakodó 

logisztikai központja. Ez egy hatalmas nagy siker lenne. A harmadik, hogy olyan turisztikai 

attrakciókat tudjanak egy csokorba kötni a Csetényi park 1 milliárd Ft-os fejlesztésével, a 

halasi csipkével, az említett múzeummal, a Bay gyűjteménnyel, szintén, ha a fürdő beindul, 

hogy ide a turisták 2-3-4 napra el tudnak úgy jönni, hogy kitelik reggeltől estig a programjuk. 

Ez idáig három volt, a negyedik pont ez a naperőmű, amiről most beszélnek. Nagyon fajsúlyos 

napirendje a mai ülésüknek. Hiszen, ahogy Polgármester úr is utalt rá, ha ezt sikerül elérniük, 

hogy ez itt Halason valósuljon meg, akkor olyasmi iparűzési adót hoz, mint amit a Levi’s hozott, 

amikor még működött. Ez egy hatalmas jelentőségű dolog. Azt sem hiszi, hogy Kecskeméten 

bárkit zavarna, hogy ott van a Mercedes és az nem magyar cég, vagy Győrben az Audi, vagy 

Debrecenben a BMW: Hogy mi ennek a tulajdonosi háttere, fogalma sincs. Eddig úgy tudta, 

úgy is tudja, hogy magyar emberek, akikkel Polgármester úr tárgyal. A lényeg az, hogy úgy kell 

ehhez a kérdéshez hozzáállni, úgy kell rá tekinteni, hogy Halasnak egy hatalmas lehetőség, 

amit nem szabad elengedni, nem szabad megkérdőjelezni semmilyen formában.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

Ahogy említette is, mindenképpen támogatni fogják, hiszen ez egy beruházás, csak 

mindenképpen szerette volna megemlíteni azt, hogy ez az a beruházás, ami egy bizonyos 

folyamatnak a része. Ők is a részévé válnak, de legalább valamit hoz a konyhára. Igen ám, csak 

látja közben azt is, s arra mindenképpen szeretne választ adni Képviselő úrnak és a 

képviselő-testületnek is, hogy valóban a beruházó cég Magyarországon lett bejegyezve 

2016.végén. Mégpedig azért, mert 2016. végével volt egy olyan határidő, amikor ha addig 

megvalósulnak projektcégek, akkor be tudnak integrálódni abba a rendszerbe, amikor sokkal 

magasabb díjat kap a beruházó majd az átvett áramért. Akkor nagyon sokan megalakítottak 

ilyen cégeket, hogy ebben részt vegyenek. Nincs is ezzel semmi baj. Konkrétan a beruházó cég 

három magyar tulajdonossal rendelkezik. Ezt a céget felvásárolta egy sokkal nagyobb cég, 

amelynek ez a török oligarcha a tulajdonosa. Továbbmenve igenis nagyon fontos ez a 

beruházás, illetve az a beruházás, ami a zöldenergiát segíti elő, s ezáltal még hasznot is hoz 

Kiskunhalas városának. Ez mindenképpen fontos. Az, hogy amilyen módon történnek az 

egyeztető tárgyalások és többen nem is vesznek részt benne, s utána ez úgy van kezelve, mintha 

hozzájárultak volna, neki ez az eljárási rend kicsit fura. Úgy tűnik, mintha olyan nagyon 

gyorsan meg kellene történnie. Ilyen érzete van, s ezt meg lehetett volna másképp is csinálni. Az 

egyeztető tárgyalást miért kell pont abban az időben megcsinálni, amikor még a testületek sem 

álltak fel, esküt nem mondtak, de már a kormányhivatalnál odarendelték ezt az egyeztető 

tárgyalást. Ezek voltak neki, ami fura volt, de mindenképpen támogatják és mellett vannak.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Magának a folyamatnak a szabályozását jogszabályok írják elő. Nyilván ezeket betartva 

csinálták. Az időtényezőt, ha nagyon húzzák, az nem velük van, hanem ellenük. Nyilvánvalóan 

itt próbáltak ütemesen menni. Az eddigi döntések, amikor a testület előtt járt ugyanez a téma, 

akkor egybehangzó volt és pozitív. Szó sem esett arról, hogy bárkinek kétsége lenne afelől, hogy 

menni kellene és csinálni kellene.  

Osztályvezető úr jelezte, hogy szeretne egy-két zárógondolatot.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Azért kért szót a végén, mert fontosnak jelezni a Képviselő úr és a képviselő-testület felé is, hogy 

az építési szabályzatuknak ez a fajta módosítása úgynevezett tárgyalásos eljárás szerint zajlott. 

Az építésügyi jogszabályokban meghatározott eljárásrendek közül az egyik eljárásrend. Ennek 

az eljárásnak az ügygazdája nem is a képviselő-testület és nem is a kiskunhalasi hivatal, hanem 

a kecskeméti kormányhivatalban székelő állami főépítész. Ennek az egész folyamatnak a 

gazdája ő volt, az ő hatáskörében van az, hogy milyen tárgyalást mikorra hív össze. Viszont az 

ő kezét is kötik a szintén jogszabályokban rögzített határidők. Azt teljesen egyértelmű, hogy a 

választások időpontját figyelmen kívül hagyva került meghatározásra ez az időpont. Nyilván 

nem volt ebben semmi olyan szándékosság, hogy bárkit kijátsszon esetleg az állami főépítész 

asszony. Itt pusztán a jogszabályban meghatározott határidőket be kellett tartania az eljárása 

során. Még azt is el kell mondania ezzel kapcsolatban, hogy a környező települések 

polgármestereit említette Képviselő úr, hogy meg voltak hívva erre a tárgyalásra. Azt tudni 

kell, nem egy, nem kettő ilyen eljárásban volt szerencséje már részt venni, ezek a szomszéd 

települések tárgyalásra való meghívása szintén jogszabályban rögzített kötelezettség. 

Amennyiben bármelyik településen bármilyen kis mértékű építési szabályzat módosítás is 

történik, jogszabály szerint az eljárást lefolytató szervnek az érintett környezető települések 

polgármestereit meg kell hívni. Gyakorlatilag, ha bármelyik környező településen történik egy 

kisebb építési szabályzat módosítás Kiskunhalas polgármestere sem szokott ezen részt venni, 

hiszen már a megküldött iratanyagból látható, hogy az adott települést érinti-e vagy nem. 

Nyilván az ennek a jelentősége, ha több településen keresztülnyúló beruházás előkészítése 

zajlik, ami több település közigazgatási területét is érinti, akkor nyilván az érintett települések 

képviselői részt vesznek ezeken az egyeztető tárgyalásokon. Ezekben az esetekben ő 14 éves 

praxisa alatt még egyetlen olyan tárgyaláson sem vett részt, ahol bármelyik környező település 

polgármestere részt vett volna.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy alaposan körbejárták ezt a kérdést. Úgy látja, hogy a hozzászólások is 

elfogytak, a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1902   Száma: 19.10.31/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1902   Száma: 2019.10.31/4/0/A/KT 

 

196/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város településszerkezeti tervének egy 49,9 MW-os naperőmű tervezett területére 

vonatkozó részleges módosítása 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1) Kiskunhalas város Önkormányzatának képviselő-testülete a 249/2001. önkormányzati 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja. 

2) A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatárolt 

területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint: 

 Különleges beépítésre nem szánt terület – kutatás-, fejlesztés, megújuló energiaforrás 

területének kijelölése az 5309 j. Kecel-Kiskunhalas összekötő úttól délre. 

3) Jelen módosítás során Kiskunhalas területfelhasználási változása a következők szerint 

alakul: 
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Módosítási feladat 

Terület 

mérete 

(ha) 

TSZT módosítás 

Hatályos terv 

szerinti 

terület-felhaszn

álás 

Tervezett 

terület-felhas

ználás 

Különleges beépítésre nem szánt terület – 

kutatás-, fejlesztés, megújuló 

energiaforrás területének kijelölése 

99,0474 MV EN 

 

4) A Településszerkezeti Terv T-1 jelű Településszerkezeti terv – igazgatási terület 

tervlapja jelen határozat mellékletét képző T-1M jelű, a módosítás területi hatályán belül 

ábrázolt szerkezeti tartalommal módosul.  

 

Határidő: 2019. november 15. (a jóváhagyott anyag nyilvánosságának biztosítására és 

államigazgatási szerveknek történő megküldésre) 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter főépítész, általa: tervező, beruházó (Naboo Solar Park Kft.)  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének 

jóváhagyásáról szóló 8/2001. (03.01.) számú rendeletének egy 49,9 MW-os naperőmű tervezett 

területére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Az előterjesztés címéből következik, hogy ez ugyanaz a téma, mint ami az előbb tárgyalásra 

került. Az előző napirend egy határozat elfogadása volt a településszerkezeti tervre, ez pedig 

egy rendelet az építési szabályzatra. Ez nyilván ugyanaz a téma, amiről az előbb is beszéltek.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1903   Száma: 19.10.31/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1903   Száma: 2019.10.31/5/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 25/2019. (X.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

szóló 8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) a 62. § (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

1. pontjában, az Étv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdésben meghatározott 

véleményezésben részt vevő szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és 

partnerek, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és 

Szociális Bizottságának, és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának véleményének 

kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas építési szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 

8/2001. (III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. Sz. mellékletét képező SZ-1 

jelű szabályozási tervlapja jelen rendelet 1. Mellékletét képző SZ-1M jelű tervlapon jelölt 

módosítás területi hatályán belül az 1. Mellékletben ábrázolt szabályozási tartalomra módosul. 

 

2.§ 

 

A HÉSZ 28/A.§ az alábbi (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(6) EN2 jelű övezet telkein a naperőmű megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló 

műtárgyai, az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények, valamint a naperőmű 

kiszolgálásához szükséges kapcsolódó alállomás számára szolgáló földrészlet területén 

szociális és egyéb kiszolgáló épületek helyezhetők el. 

(7) EN2 övezetben az építmény-elhelyezés és a telekalakítás feltételei: 

a) legnagyobb megengedett beépíthetőség 5%1, de max. bruttó 300 m2 

b) legnagyobb megengedett építménymagasság 6,5 m 

c) legkisebb kialakítható telekméret  5000 m2 

(8) EN2 övezetben az épületnek nem minősülő technológiai műtárgyak magassága 

meghaladhatja az övezetben előírt legnagyobb megengedett építménymagasságot.” 

 

 
1 Az Állami Főépítész OTÉK-nál megengedőbb hozzájárulásának száma. 
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3.§ 

 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti, rendelkezéseit kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, 

amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Megvalósult szennyvízberuházás átvétele 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a Kötönyi úton valósult meg egy szennyvízberuházás. Közműről van szó, az önkormányzat 

kezelésében kell, hogy legyen, így ezt átadja majd a cég, erről kell, hogy döntsön a 

képviselő-testület, hogy fogadják-e a közművet.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1904   Száma: 19.10.31/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1904   Száma: 2019.10.31/6/0/A/KT 

 

 

197/2019. Kth. 

Megvalósult szennyvízberuházás átvétele 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a Kiskunhalas, Kötönyi út 6098/2 és 6091 hrsz alatti ingatlanokat érintően megvalósított 

szennyvíz nyomóvezeték beruházás önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban 

megállapodjon a beruházó Holla Baromfi Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a beruházás önkormányzati tulajdonba vételéhez szükséges 1.593.850.- Ft 

forrást biztosítsa a 2019. évi költségvetésben. 

 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Holla Baromfi Kft. Kiskunhalas, Kötönyi út 22. 

 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Együttműködés kutyaiskola üzemeltetésére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit mondana el erről az előterjesztésről, hogy még a 90-es években adott oda az 

önkormányzatuk egy körülbelül 2 hektáros nagyságú területet a sportpálya mögötti részen az 

akkor működő Országos Ebtenyésztők Egyesülete helyi sejtjének. Ők ezt a területet megkapták 

tulajdonba azzal, hogy csak erre a feladatra használhatják. Az utóbbi években már nem töltötte 

be ezt a funkcióját. Ekkor próbálták is visszavenni, akkor sikertelenül. Mostanra változott meg 

úgy a helyzet, hogy az utóbbi hónapokban került ismét a nevükre ez a terület. Azt gondolja, 

akkor járnak el jól, ha a 90-es években kialakult döntés szerint továbbra is ugyanennek a 

funkciónak adják tovább ezt a területet. Így most egy együttműködést kötnének kutyaiskola 

megvalósítására. Ezzel azt gondolja, hogy a terület karbantartható és normális kereteket tud 

majd arra adni ez az együttműködés, hogy ott ez egy kulturált körülmények között történő 

kutyaiskola és a kutyával való foglalkozás tere lehessen városukban. Erről szól az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

Szabadi István képviselő: 

 

Csak az lenne a kérdése, hogy erről szólt valami hirdetmény, vagy olyan, hogy ez egy nyílt 

lehetőség bárki számára, vagy előre volt? Valaki jelentkezett erre, s így tudta megszerezni ezt a 

területet, ami nem baj, mert valóban hasznosítva lesz? A kérdés az, nehogy az legyen, hogy 

előre lejátszott ügy volt valakinél, hogy ő is ezzel foglalkozik a városban és nem tudott róla.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja elmondani, hogy akikkel ezt az együttműködést szándékoznak megkötni, ők nagyban 

segítették azt, hogy a terület visszaszerzésre kerüljön. Ez az egyik tényező, a másik pedig, 

felhívták a figyelmüket rá, hogy a helyi kutyával foglalkozó szakembereket keressék ők felés 

vonják be ennek a működtetésébe majd a jövőben. Ilyenre felkérték őket. Alapvetően nem 

kerestek további üzemeltetőket, nem volt nyilvános pályázat, hanem pont az említett oknál 

fogva, hogy ők segítették ennek a folyamatnak egyáltalán a létrejöttét, így javasolják azt, hogy 

gondoljanak rájuk és most kössön együttműködést velük az önkormányzat.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  
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Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1905   Száma: 19.10.31/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1905   Száma: 2019.10.31/7/0/A/KT 

 

 

198/2019. Kth. 

Együttműködés kutyaiskola üzemeltetésére 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete kifejezi szándékát hogy a 

Kiskunhalas 2358/1 hrsz alatti ingatlan a helyi kutyatartók közösségi céljait szolgálja. A cél 

megvalósítása érdekében együtt kíván működni Szabó Judit egyéni vállalkozóval, az akasztói 

JUMA Kutyaiskola üzemeltetőjével, mint szakmai partnerrel. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan hasznosítására vonatkozó tárgyalásokra, az 

együttműködési megállapodás előkészítésére. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a területen 

a JUMA Kutyaiskola üzemeltetője saját költségére és felelősségére a cél megvalósulását segítő 

beruházásokat végezzen. 

 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Szabó Judit 6221, Akasztó, Bocskai utca 11. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás épület lebontásához (Köztársaság u. 17.)  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt arról van szó, hogy a speciális iskola és zeneiskola épületegyüttese mögött áll egy nagyon 

rossz állapotú technikai helyiség. Ennek a lebontására kért engedélyt az ottani igazgató. Ezt 

hozták most a képviselő-testület elé, hogy járuljanak hozzá ennek az épületnek a lebontásához.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1906   Száma: 19.10.31/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1906   Száma: 2019.10.31/8/0/A/KT 

 

199/2019. Kth. 

Hozzájárulás épület lebontásához (Köztársaság u. 17.) 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete hozzájárul a Köztársaság utca 17. 

szám, 3685 hrsz alatti ingatlanon álló 30 m2 beépített területű raktárépület lebontásához és 

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető     

Kiskunhalasi EGYMI, Kiskunhalas, Köztársaság utca 17. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodás módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Mi miatt vált szükségessé ez az oda-vissza módosítás? A szeptemberi módosítás tulajdonképpen 

kinek állt érdekében, ki kezdeményezte, az önkormányzat, vagy a nemzetiségi önkormányzat? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A nemzetiségi önkormányzat kezdeményezte. Szűcs Csaba alpolgármester úr ezt a bizottsági 

ülésen is megválaszolta, de ha szükséges, megadja neki a szót és ismételten el tudja mondani 

nekik, hogyan is alakult ez az ügy. Az előterjesztés ismételten előttük van.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Ahogy bizottsági ülésen is Képviselő úrnak már elmondta, így van, szeptemberben volt egy 

testületi döntés. Ezt a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezte, viszont ahogy az időjárás 

megváltozott, a gázt, illetve azokat a berendezéseket, amelyeket használni kívánt a nemzetiségi 

önkormányzat, megnézették és ezeknek a felújítása, illetve karbantartási dolgai ezek elég nagy 

összeget kívánnának, ezért sokkal célszerűbb és sokkal hatékonyabb az, ami egyébként mellette 
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van felújított ingatlan van, hogy egy helyiségben legyenek maguk azok a programok, 

felzárkóztató programok, amelyeket egyébként a települési önkormányzat végez, illetve a 

nemzetiségi önkormányzat is abban az épületben tudjon továbbra is működni. Igazából itt az 

ésszerűség miatt kellett ezt tenniük. Lehet, hogy még a szeptemberi ülés előtt kellett volna 

szakemberekkel átnézetniük az épületet, de ezt a hibát magára vállalja, hiszen ezt, lehet, hogy 

nekik kellett volna kezdeményeznie. Mivel ez így alakult, ezért döntöttek így. 

Polgármester úrral elkezdtek beszélni arról, hogy egy régi épületről van szó, s ennek a komplett 

felújítása sok-sok millió forintba kerülne egyébként a települési önkormányzatnak, hiszen a 

tulajdonjoga a települési önkormányzaté, nem a nemzetiségi önkormányzaté. Ez ugyanúgy 

változatlan maradt, ezért abban gondolkodnak, hogy megkeresi a kulturális államtitkárságot, 

ahol megpróbálnak majd egy tájházat kialakítani. Nem a helyi önkormányzat kasszáját 

megrövidíteni azzal, hogy felújítják az ingatlant, hanem megpróbálják pályázat keretében ezt a 

régi, most már mondhatja, hogy nagyon rossz állapotban lévő épületet, felújítani.  

 

Szabadi István képviselő: 

 

Már megkapta a választ. Ezt szerette volna megkérdezni, hogy valóban korábban ez nem 

látszódott, vagy miért nem lett felmérve, hogy a téli időszakra nem lesz alkalmas. Köszöni, 

végülis megkapta a választ.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Várnai Iván képviselő: 

 

Ő ennek a szeptemberi módosításnak sem az okát, sem a célját nem látja. Ez teljesen 

érthetetlen, hogy miért volt a szeptemberi módosítás. Most úgy tűnik, hogy a normális, 

alaphelyzet állt helyre. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Az oka az, hogy amelyeket a települési önkormányzat elnyert pályázatokat, ezeknek a 

megvalósítási helyszíne a Rostás László Cigány Közösségi Ház. Ezért akarták szétválasztani, 

hiszen ha a nemzetiségi önkormányzat üzemeltetésében marad önmagában, akkor a 

nemzetiségi önkormányzat fizeti a cehhet, amit egyébként a települési önkormányzatnak 

kellene, hiszen az ő programjai mennek, függetlenül attól, hogy cigány felzárkóztatási 

programok, viszont akkor is a települési önkormányzat szervezi oda ezeket a képzéseket. Most 

novembertől, vagy decembertől, attól függ, hogy a közbeszerzés lezajlik-e, onnantól kezdve 

oktatások fognak folyni, délelőtt és délután is, négy csoport. Ha végiggondolják azt, hogy az 

elkövetkező négy évben ez mekkora, ha csak a közüzemi számlákat nézik, gáz, víz, villany, ez 

mind-mind a nemzetiségi önkormányzat költségvetését terhelte volna. Ezért gondolták azt, hogy 

a települési önkormányzat működtetésébe visszakerül a ház, s onnantól kezdve teljesen tiszta a 

dolog. Alkalmatlan a kisház a nemzetiségi önkormányzat működésére, ezért van ez az átmenetes 

megoldás. Itt igazából a nemzetiségi önkormányzatot próbálták tehermentesíteni azon 

költségek alól, ami egyébként jogosan a települési önkormányzatot terheli. Így érhető volt-e 

esetlen Képviselő úr?! 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a megállapodás módosítás elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1907   Száma: 19.10.31/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1907   Száma: 2019.10.31/9/0/A/KT 

 

200/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

módosítása 

H a t á r o z a t  

 

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

Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás módosítását a 

melléklet szerinti tartalommal.  
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására. 

 

 

Határidő: 2019.október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Tó u. 36. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az utóbbi időben a decemberi rendes testületi ülést kivették a munkatervből, már az idei évre 

vonatkozóan is. A Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-e úgy fogalmazott, hogy ezen a 

decemberi ülésen kell nekik beszámolni. Ezt apró módosítást vezették át, hogy novemberi 

alkalom lesz, amikor be kell, hogy számoljanak. A következő alkalommal érkezni is fog a 

képviselő-testület elé a helyi értéktár bizottság beszámolója, amennyiben jóváhagyják ezt a 

módosítást.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1908   Száma: 19.10.31/10/0/A/KT 
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Ideje: 2019 október 31 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1908   Száma: 2019.10.31/10/0/A/KT 

 

201/2019. Kth. 

Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja jelen határozat mellékeltében 

foglalt tartalommal a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 

módosítását. 

 

 

Határidő: 2019.november 1. 

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

 

dr. Rékasi Cecília, aljegyző 

Thorma János Múzeum, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság elnöke 

Martonosi Pál Városi Könyvtár, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja 

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja  

Halasi Csipke Közalapítvány, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja  

Pásztortűz Egyesület, a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság tagja 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére helyiség biztosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére a korábbiakban biztosított már helyiséget az 

önkormányzat. Ennek az időtartama járt le, ennek a megállapodásnak. Kérték, hogy 

hosszabbítsák meg ugyanezzel a helyiséggel. Ugyanezt a megállapodást és ugyanúgy két évre 

javasolják meghosszabbítani, mint ahogy szólt az előző szerződés is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1909   Száma: 19.10.31/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1909   Száma: 2019.10.31/11/0/A/KT 

 

202/2019. Kth. 

A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata részére helyiség biztosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Hit 

Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete részére az 

Önkormányzat a szeretetszolgálati tevékenység végzéséhez hasznosítási szerződés 

keretében helyiséget biztosítson.  

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

mellékelt szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2019.október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz. 15. 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata 

Szili Anett jogi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Javaslat a 2.sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés 

megkötésére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

2019.tavaszán dr. Lévai Ildikó bejelentette, hogy nyugdíjba kíván vonulni, ugyanakkor azt is 

közölte velük, hogy egy nagyon jó szakember személyében dr. Horváth Hunor doktor úr, mint 

folytatólagos örököse lehet ennek a praxisnak. Akkor az önkormányzat előszerződést kötött 

vele. Eljött az idő a váltásra. Ennek megfelelően, amennyiben megköti a szerződést az 

önkormányzat a Doktor úrral, folytatólagosan biztosított a 2.számú háziorvosi körzet 

betegeinek az ellátása. Elmondhatják azt is, hogy fiatalodik a háziorvosi kar az ő személyével.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a kiegészítést. Elvileg a vita végére értek, de pár zárógondolatra esetleg Csoportvezető 

úrnak visszaadja a szót.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Stílusos a befejezés. Mondhatnák azt is, hogy váltás kapcsán ül itt utoljára, hiszen a holnapi 

naptól nyugdíjasként szervezi az életét. Ennek okán nagyon szépen szeretné megköszönni azt a 

hozzáállást, támogatást, amit az önkormányzattól, a hivatal munkatársaitól kapott. Elméletileg 

nem fog elszakadni a közélettől, hiszen folyamatosan figyelemmel kíséri. Ezzel együtt azt 

gondolja, hogy eredményes munkát tudhatnak együttesen a hátuk mögött. Ehhez kíván nagyon 

jó egészséget, sok sikert és kitartást ennek a nagyon szép feladatnak a végzéséhez.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Jó egészséget kíván. Pihenjen is és jó horgászatot kíván. Minden jót István. 
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A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1910   Száma: 19.10.31/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1910   Száma: 2019.10.31/12/0/A/KT 

 

203/2019. Kth. 

Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
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kiskunhalasi 2. sz. felnőtt háziorvosi praxisra a kiadott praxisengedély alapján a praxis 

tekintetében a felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére 

az AEGIMUS Medical Bt-vel – képviselője dr. Horváth Hunor-  az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási 

szerződést, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal megkösse. 

 

 

Határidő: 2019.október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: AEGIMUS Medical Bt. Képviseletében: dr. 

Horváth Hunor 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 

2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Elég terjedelmes az anyag.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1911   Száma: 19.10.31/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1911   Száma: 2019.10.31/13/0/A/KT 

 

 

204/2019. Kth. 

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és városi bölcsőde 2019/2020. nevelési évre 

vonatkozó munkaterveinek jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde, a Százszorszép Óvodák és Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Bölcsődéje 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2019.október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Százszorszép Óvodák óvodavezetője, Barnáné Szabó Mikor Márta 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák óvodavezetője, Ácsné Fehér Klára 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Szeriné Ferencsik Yvette 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Miskei Beáta intézményvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. 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 

 

#: 1912   Száma: 19.10.31/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 október 31 14:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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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 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 

 

     

1912   Száma: 2019.10.31/14/0/A/KT 

 

205/2019. 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 október havi beszámolót.  

 

 

 

Határidő: 2019.október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Ezzel a mai napirendjeik végére értek. Képviselői interpellációra nem érkezett a mai napon 

jelentkezés. Így befejezték a mai munkájukat, mindenkinek köszöni szépen a hatékony munkáját. 

Találkoznak a következő alkalommal, november utolsó hetében. Ott is ugyanezzel a bizottsági 

struktúrával és az utolsó csütörtöki alkalommal pedig a képviselő-testületi üléssel. Köszöni 

szépen mindenkinek a munkáját, további szép napot kíván.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 (:Stírné Prikidánovics Tímea:)   (:Szabadi István:) 

 


