
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. június 25-én megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
 
 

Rendeletek száma:9-17. 
Határozatok száma:66-97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
File: D:\Tesületi ülések\20200625\2020 június 25 002.NAPLO 
 
Ülés ideje: 2020.06.25.         13:50 
 
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. 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. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 
 
 

(15 fő 100 %) 
 
Szűcs Csaba        alpolgármester 
Kollárné dr. Lengyel Linda     jegyző 
Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 
Baics Tamás környezetvédelmi referens 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 
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Juhász Gábor közművelődési referens 
Szili Anett  titkársági ügyintéző 
Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 
Dutkay Lóránt adócsoport vezetője 
Rencsár József rendészeti csoportvezető 
dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető 
Babud Jenő katasztrófavédelmi 

kirendeltségvezető 
Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az 
ülés határozatképes, így megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Takácsné Márta Gabriella és Szabadi István képviselőket. 
 
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. Szívből gratulál a kitüntetetteknek.  
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS  
 

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

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
Az első gondolat a koronavírus-járvány kapcsán a megemlékezésé. Megemlékezés arról a közel 
hatszáz magyar honfitársukról, akik életüket vesztették, s a részvét a gyászoló családoknak. 
A második pedig a köszönet mindazoknak, akik a válsághelyzet eredményes leküzdésében, 
kezelésében részt vettek az egészségügyben, a szociális szférában, az oktatásban, a 
rendfenntartásban, a lakosság áruellátásában, a közigazgatásban dolgozóknak és az önkéntes 
segítőknek. Köszönet illeti tulajdonképpen a teljes magyar lakosságot, hiszen a magyar 
társadalom egyik napról a másikra életmódot tudott váltani, s a többség rendkívül 
fegyelmezetten betartotta a kormány védekezési intézkedéseit. Széleskörű összefogás jött létre. 
Nagyon sok ember érezte úgy, hogy a bajban adnia kell a sajátjából annak, aki rászorult a 
segítségre, s városukban is nagyon sok, felajánlásnak adományozásnak lehettek tanúi. 
Művészek, sportolók, közéleti személyiségek tartották a lelket az otthonukban maradni 
kényszerülő emberekben.  
Kiskunhalas sokadszor állt helyt az egész megye, illetve az ország érdekében is, lévén a halasi 
kórház kiemelt járványkórház. A magyar védekezés az egyik legeredményesebb volt Európában. 
A közel hatszáz magyar ember elvesztése szomorúsággal tölti el őket, de a nagyon gyorsan 
meghozott és hatékony kormányzati intézkedések sok ember életét mentették meg. A járványügyi 
korlátozások dinamikus feloldása a magyar gazdaság gyors talpra állítását teszi lehetővé.  
Halason a városvezetés határozottan és hatékonyan kezelte a veszélyhelyzetet, s a járvány 
csekély szinten jelent meg a városban. Mindeközben Halasnak ahhoz is volt ereje, hogy szinte 
naponta lehessen bejelenteni valamilyen fejlesztést.  
A magyarországi balliberális ellenzék viselkedése ellenben olyan mélységet ért el a 
válsághelyzetben, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Európában példátlan módon úgy 
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döntöttek, hogy a védekezést nem segítik, hanem hátráltatják. Tevékenységüket a rosszindulat, 
a gáncsoskodás, nyilvánvaló hazugságok terjesztése jellemezte bel- és külföldön egyaránt. De 
minden rosszban van valami jó. A járványban megmutatkozott, hogy létre tud jönni nemzeti 
egység, a társadalom össze tud fogni közös célokért, s a magyarok megsegítik egymást a bajban. 
A magyar társadalomban pedig megerősítést nyerhetett az a tapasztalás, hogy a Fidesz-KDNP 
kormányzása alatt biztonságban érezhetik magukat a magyarok, legyen szó illegális 
bevándorlásról, vagy koronavírus-járványról, vagy bármi egyébről.  
 
Harkai Péter képviselő: 
 
Egy pár szóban szeretne reagálni a járványüggyel kapcsolatban. Azt hiszi, nagy köszönettel 
tartoznak Kiskunhalas lakosságának és a városban működő operatív törzsnek, akik a 
lakosságot tájékoztatta és felügyelte, hogy be is tartsák ezeket az előírt intézkedéseket a járvány 
megelőzése érdekében. Külön gratulál Polgármester úrnak is a tájékoztatásért, hogy tényleg 
annyira kézben tartotta Kiskunhalas lakosságát párttól függetlenül. Le a kalappal a város lakói 
előtt is. Bár néha voltak félreértések. Ami nagyon szemet szúrt neki, hogy mivel van édesanyja, 
aki már nem fiatal, a „nyuggerezés” csúnya volt, ami közösségi oldalakon megjelent. 
Véleménye szerint ezt nem érdemlik a nyugdíjasaik. Az időkorlátozásnál volt félreértés. Elvitte 
anyukáját 12 óra után, nem szólt senki neki, hogy menjen ki. Az volt a jó, ha 9-12 között ment 
vásárolni, de elmehetett utána is. Ezt félreértettek. A helyiségekben voltak biztonsági őrök, azok 
csak 9-12 között felügyelték a bent tartózkodást, vagy a bejutókat.  
A szervezőknek a trianoni megemlékezéssel kapcsolatban szintén gratulál, hiszen agyon 
színvonalas volt ahhoz képest, hogy járvány volt. Egyet hiányol, ami miatt többen rá is írtak. 
Megkérdezték, hogy milyen zászló van fent az országzászlón. Az állami zászló szerint fentről 
kezdve piros, fehér, zöld. Itt, ha fúj a szél, akkor zöld, fehér, piros. Az a javaslata, hogy ezt az 
országzászlót cseréljék ki egy normális állagú zászlóra, bár megengedett ennek a használata 
is, de azért csak egy trianoni, csak egy állami zászló.  
 
Lakossági kérdéseket kapott sokat, nem tudja, hogy Polgármester úr meddig jutott a Bács-Reál, 
nagyon sürgősen megoldandó veszélyes hulladék elszállításával. A nagy esőzés jócskán teszi 
tönkre a hordókat, egyéb dolgokat. A lakosok is kérik, hogy tényleg egyszercsak összeomlanak 
és kifolynak. Nem-e egyszer majd a várost fogja terhelni. Volt már ilyen az országban máshol 
is, hogy nem volt, aki elszállítsa, egyszercsak ráhárította az állam a városra, az 
önkormányzatra, hogy ennek a költségeit valahonnan elő kell teremteni.  
 
A Szilády Áron Gimnáziumban a korcsolyapályát hiányolja nagyon. A város is eléggé sok pénzt 
beletett ebbe, s szinte nem is használták. Mi van ezzel a korcsolyapályával? Mi a további 
feladata, vagy tudnak-e korcsolyázni?  
 
A Vezér utca áldatlan állapotát a felszólaló már elmondta.  
 
A sportpályán kihívták a gördeszkapályára és azt mondták az illetékesek, hogy Polgármester 
úrnál már voltak bent, s megígérte, hogy ott valami fejlesztés lesz. Új sportág van kialakulóban, 
a trükkroller. Van ott 20-25 gyerek, aki kijár délutánonként. Eléggé veszélyes, hiszen ezek a 
kinti eszközök már eléggé el vannak használódva. A csavarokat kilopták, vagy kiestek, vagy 
milyen különleges erők használták, vagy lazították meg a csavarokat, vagy lopták el. Már kapu 
sincs. A másik a vécé. Reggel hét órakor megy ki a dolgozó, aki kinyitja az öltözőt, ahova el 
lehet menni vécére. Öt óra után már futnak, este is futnak. Arra kértek, hogy nézze meg, mert 
lefényképezték, hogy milyen állapotok vannak a sötétebb helyeken a bokrokban. Nem tudja, 
hogy mit tudnak tenni, hogy tudják segíteni a sportpályán ezeket a futókat, akik korán, vagy 
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későn futnak.  
 
Az utolsó. Nem tudja, hogy publikus-e, de többen kérdezik, igaz-e, hogy a Halas Televízió 
kiköltözik a városházáról.  
 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Elég sok téma volt itt érintve. Görpark pályára adtak be pályázatot. Az lett volna az igazi, ha 
azon nyernek és benne vannak abban a körben, akik a támogatott projektek közé esnek. Ebben 
az ügyben sajnos nem voltak sikeresek. Az a támogatás, amit ide reméltek, az nem érkezett meg. 
Azt tudja mondani, hogy ebben a helyzetben talán jó is ez így, hiszen elég komoly önerőigénye 
lett volna ennek a pályafejlesztésnek. Szerinte, ha ezt a kérdést kicsit elnapolják és később 
visszatérnek rá, akkor rendben lesznek.  
Hogy a mosdóhelyiség a sportpályán mennyire biztosítható a későbbiekben, szerinte 
megoldható kérdés. Nem hiszi, hogy öt órakor a teljes ház lakat alá kerül és nem lehet utána 
már bemenni. Működik elvileg büfé is. Szerinte valahogy csak össze lehet azt hozni, nyilván 
szervezési kérdés, hogy ez az ügy megoldható legyen.  
A zászlóra azt tudja mondani, ha ez a zászló nem az, ami kell, akkor lehet ezen változtatni. A 
szél fújja a zászlót, előfordul, hogy kifordítja, s ahonnan nézik, onnan nem azt az arcát mutatja, 
amit szeretnek. Ez már csak ilyen. 
A Halasi Televízió kapcsán a hír olyan formán igaz, hogy ez itt korábban étteremként üzemelt 
és szeretnék, ha újra ennek a funkciónak adhatnak otthont ez a hely. Ezzel kapcsolatban tettek 
lépéseket, próbálnak új helyszínt találni a televíziónak és megpróbálják visszaállítani a régi 
funkcióját, ami korábban is volt ennek a helyszínnek. Ilyen törekvések vannak. Nagyjából így 
meg is vannak.  
 
Szabadi István képviselő: 
 
A maga nevében és a Mi Hazánk Mozgalom nevében is köszönik szépen a Polgármester úr és 
az önkormányzat, az önkormányzatban dolgozók munkáját a járvány időszaka alatt. 
Meggyőződésük, ha valamikor, akkor most meg lehetett mutatni azt, ki, hogyan gondolja a 
világot. Ha bajba kerülnek, a legfontosabb az, hogy megvédjék egymást. Ilyenkor semmi vitának 
és semmilyen politikai nézetnek nincs itt a helye. Úgy gondolja, hogy a Mi Hazánk Mozgalom 
tökéletesen bebizonyította parlamenti szinten is, hiszen egyedüli ellenzékként, felelős 
ellenzékként megszavazták azt a koronavírust, ami abban a helyzetben nagyon fontos kérdés 
volt. Köszönet illeti minden olyan önkéntes munkát vállalót, aki fontosnak tartotta és úgy érezte, 
hogy segítenie kell, akár az önkormányzati hivatalon keresztül, akár teljesen önmódon, a saját 
lehetőségeit figyelembe véve. Ők is több alkalommal segítettek, csekket fizettek be, vásároltak. 
Amiben csak lehetett, segítették a kiskunhalasi honfitársaikat. Ő is mindenkinek, akinek tudott, 
segített. Köszönet illeti magát a lakosság hozzáállását is, hiszen valóban fegyelmezetten és 
odafigyelve egymásra élték át ezt az elmúlt időszakot, ami véleménye szerinte egy jó kis próba 
volt arra, ki, hogyan éli át azt az időszakot, amikor bajba kerülhetnek.  
Köszöni a trianoni megemlékezést. Számára ez soha nem ünnep, hanem egy gyalázatos nap. 
Természetesen erről meg kell emlékezniük, hiszen Trianon 100.évében be kell bizonyítani azt, 
hogy a magyar él és élni fog, egészen addig, míg világ a világ. Köszöni szépen ezt a 
megemlékezést is.  
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Kuris István László alpolgármester: 
 
A koronavírus-járvány egészségügyi következményeinek enyhítése mellett a gazdasági hatások 
kezelését is a legfontosabb feladatok között kell említeniük.  
Magyarország Kormánya Kiskunhalassal is tervezett, rájuk is gondolt, amikor a 
versenyképességi programot kidolgozta. A Merkbau Kft. 287 millió forint költségvetési forrást 
kap Magyarország Kormányától. A Térváz Építőipari Kft. 149 millió forint kormányzati 
támogatást nyert el. A két cég munkája számos más kiskunhalasi vállalkozással együtt 
példaértékű, fejlődő és ezáltal versenyképes. A kormány az ő támogatásukkal Kiskunhalast 
támogatta, hiszen mindkét vezetőség az összeget helyi fejlesztésekre költi, ezáltal munkájuk 
gyümölcséből a város egész közössége nyerni fog. Mivel a cégek a minőségi munkára helyezik 
a hangsúlyt és komoly innovációkat hajtanak végre, ezért Bányai Gábor országgyűlési 
képviselőjük is támogatta törekvéseiket. Segítette, hogy a kormányzat programjában elsők 
között vehessenek részt halasiak.  
Számos más területen érkezett gazdaságélénkítő támogatás és segítő kedvezményeken felül 
szálláshely-fejlesztési program is zajlik. Ezzel felkészültebben állhatnak a város turisztikai 
szempontból gazdag jövőképe mellé.  
A helyben elérhető középiskolai szintű és terv szerint főiskolai képzésekben helytálló halasiak 
jó alapot képezhetnek a cégek és intézmények számára. Mindez megerősíti a munka és munkás 
becsületét is. 
Kormányzati, országgyűlési képviselői, városvezetői együttgondolkodás, a cégek tenni akarása 
és a halasiak pozitív jövőképe kell ehhez. 
A Hétfa Kutatóintézet most közzétett adatai alapján a jó életminőségű városok közé tartozik 
Kiskunhalas. 5 ponttal emelkedett városuk életminőségi indexe a 2012-es adathoz képest. Meg 
kell említenie, hogy a fiatalok kompetenciái kimagasló emelkedést mutatnak. 
Erre van szüksége Kiskunhalasnak, mert csakis így lesznek képesek egyre nagyobb biztonságot 
teremteni a városban, így tudják a növekvő életminőséget, életszínvonalat elérhetővé tenni 
valamennyi kiskunhalasi számára. Köszöni szépen.  
 
2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 
 
A tájékoztató írásban mellékelt.  

 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
A mai alkalommal ő fogja tájékoztatni a képviselő-testületet a legutóbbi testületi ülés óta történt 
események közül a legfontosabb információkról. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselő-
testületnek.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 2057   Száma: 20.06.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 14:14  
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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2057   Száma: 2020.06.25/0/0/A/KT 
 
 
66/2020. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. június 25-i ülésére kiküldött 
meghívó szerint az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 
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NAPIREND: 
 

 Napirend tárgya: 
 

Napirend 
előadója: 

1. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról Fülöp Róbert 
polgármester 
 

2. Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, 
valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi 
munkájáról 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi Zárszámadásról 
szóló rendelete  

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

5. A közterület használat szabályairól szóló 28/2004. (VI.2.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

6. Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2019-ban végzett 
tevékenységéről 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

7. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról 
szóló 3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 
(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
   

9. Az egészségügyi ellátások körzeteiről szóló 15/2016. (VI.30.) számú 
rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

10. Szakmai beszámoló a Kiskunhalasi Központi Orvosi Ügyelet 
munkájáról 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

11. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 

 

12. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

13. A településkép védelméről szóló 22/2018. (IX.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

14. A rendezési terv végrehajtása keretében a Kiskunhalas, 7221 hrsz. és 
a Kiskunhalas, 41459 hrsz. alatti ingatlanok megosztása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

15. Az Ipari Park területén 30660 m2 terület értékesítése Fülöp Róbert 
polgármester 
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16. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása célú 

pályázat benyújtása (Vadkerti út, Eperd utca) 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

17. A 917 hrsz alatti ingatlan egy részének értékesítése (Kassa utca) 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

18. A régi Posta épület felújításához kapcsolódó felhatalmazás 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

19. A városháza tornyának hasznosításba adása a Thorma János 
Múzeum részére 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

20. Polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása 
 

Kollárné dr. 
Lengyel Linda 
jegyző 
 

21. Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodás és 
vagyonkezelési szerződés módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

22. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
egyes szolgáltatásainak átszervezése  
 

Fülöp Róbert 
polgármester 

23. Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési 
eljárás lefolytatásához 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

24. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 

25. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 
Megállapodás bérlőkijelölési jog alapításáról 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

26. Egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán 
felállított ideiglenes bizottság működési idejének módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

27. Felhatalmazás kérése önkormányzati beruházások esetén szükséges 
fakivágáshoz 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

28. 2020. évi hulladékgazdálkodási akcióterv tervezetének elfogadása Fülöp Róbert 
polgármester 
 

29. 2019. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi 
buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

30. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2019. évi ellátásáról Fülöp Róbert 
polgármester 
 

31. A Magyar Kettlebell Sportági Szövetség székhelyhasználati kérelme Fülöp Róbert 
polgármester 
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32. Jelentés a 2019. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól 
 

Fülöp Róbert 
polgármester  
 
 

33. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde valamint a Kiskunhalasi 
Napsugár Óvodák Szervezeti és működési szabályzatának, Szakmai 
programjának, Pedagógiai programjának és Házirendjének 
módosítása 
 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

34. 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma Fülöp Róbert 
polgármester 
 

35. Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről Fülöp Róbert 
polgármester 
 
 

36. Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített 
beszámolójának és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

37. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 
beszámolójának elfogadása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

38. Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi 
adóztatásáról 

Kollárné dr. 
Lengyel Linda 
jegyző 
 

39. Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól Fülöp Róbert 
polgármester 
 

40. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

41. Tájékoztató a 2019. évi behajthatatlan követelések kivezetéséről a 
számviteli nyilvántartásból 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

42. Interpellációs válaszadás  Fülöp Róbert 
polgármester 

Képviselői interpelláció. 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

1 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2019.évi munkájáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
dr. Vaslóczki Ferenc kapitányságvezető: 
 
Ha megengedik, reagálna a közmeghallgatáson elhangzottakra. Valóban, ők maguk is 
érzékelték azt, hogy a koronavírus helyzet múltával az addig kifejezetten fegyelmezetten 
viselkedő lakosság, vagy fegyelmezetten reagáló lakosság egy kicsit elindult az ünneplés 
irányába. Megemelkedett a hangos zenehallgatással összefüggésben hozzájuk érkező 
bejelentések száma is. Ezek mindegyikére reagálnak. Ebben támogatja őket a Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Rendészete is. Bizton ígérheti, ha eljön hozzájuk a jelzés, s elér hozzájuk 
a jelzés, minden bejelentésre reagálnak. Az is egy eljárási gyakorlatuk, hogy amennyiben 
második alkalommal kell megjelenniük egy helyszínen, el fogják venni, le fogják foglalni a 
zeneeszközöket. Ez az intézkedés a nem túl távoli múltban már hozott eredményt. Azt gondolja, 
hogy ez eredményt fog hozni a jövőben is. Viszont azt le kell szögezniük, hogy azokra a 
bejelentésekre, amelyek nem jönnek el hozzájuk, nem tudnak reagálni. Mégegyszer arra kér 
mindenkit, hogy legyenek szívesek, szóljanak, keressék őket. Ők pedig bizton fognak erre a 
hívásra, erre a felszólításra reagálni. 
Közlekedésbiztonsági kérdések: Törekszenek arra, hogy azokat a gócpontokat, beavatkozási 
helyeket feltérképezzék, ahol sebességellenőrzésre, vagy más mobil forgalomellenőrzésre 
szükség van, illetve szükség lehet. Az idei esztendőtől mobil, menet közben végzett 
sebességellenőrzéssel, nem rendészeti kialakítású gépkocsival való ellenőrzéssel, helyben 
szolgálatot teljesítő motorkerékpáros rendőrök igénybevételével igyekeznek a közlekedési 
szabályokat betartatni a lakossággal és a közlekedőkkel.  
Azt nyilván szükségesnek tartja ő is kiemelni, hogy nem állhatnak oda minden közlekedő mellé. 
Kéri a lakosságot ezen a fórumon is, hogy a közlekedés hatékonyságának garantálása 
érdekében ne akarjanak egymás terhére előnyökhöz jutni, mert ez bizonyosan a közlekedés 
egészét hátrányosan fogja érinteni.  
Még az ülés előtt kapott egy kérdést dísznövény lopásokkal kapcsolatban. Tudja azt, hogy egy 
hónappal ezelőtt körülbelül nagyon sok dísznövény lopás történt a városban. Az elkövetőek 
elfogták. Körülbelül két irodára való dísznövény várta, várja a gazdáját a 
rendőrkapitányságon. Ezek egy részét már vissza is tudták szolgáltatni. Ezek között volt 
gyökerestől, illetve földlabdástól eltulajdonított tujafa, jukka, cserépben lévő dísznövény és 
hasonló jellegű vagyontárgyak. Azt kéri, hogy akinek esetleg hiányzik növénye, s nem került 
vissza hozzá. Nem jutott el minden panasz hozzájuk. Van, aki nem tett feljelentést, vagy nem 
jelezte azt, hogy hiányzik valamilyen dísznövénye. Ha valakinek hiányzik dísznövénye, legyen 
kedves jelezni náluk, mert lehet, hogy náluk van. Egész egyszerűen nem találták meg a sértettet, 
szemben az elkövetővel.   
Ezután visszakanyarodna a témájukra, Kiskunhalas város 2019. évi biztonsági 
helyzetértékelésére. Ha röviden akarna foglalkozni, akkor azt mondaná, hogy a 
bűncselekmények száma csökkent a városban, nőtt a rendőrség felderítési eredményessége. 
Ezzel be is fejezhetné, de talán ettől többre van szükség és igény is. Mindenképpen ki szeretné 
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azt kiemelni, hogy a településen megemelkedett a rablás bűncselekmények száma az elmúlt 
esztendőben. Az idei év első öt hónapjában is már a tavalyi egész évet meghaladó volumenben 
következtek be rablások a településen. Valamennyi rablás összes elkövetőjét elfogták, s őrizetbe 
vették. Nem adósak. Visszamenőleg öt évre egyetlen rablás elkövetőjével sem adósak. Azt azért 
látni kell, hogy az összes bűncselekmény száma csökken is, ebben a személy elleni erőszakos 
bűncselekmény kategóriában van emelkedés.  
Ezúton ragadná meg az alkalmat, hogy megköszönje az önkormányzatnak a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítését, mert ez a kamerarendszer, s ezek a térfigyelő kamerák nagyon sokat 
segítenek, hogy eredményre tudjanak jutni a felderítés kapcsán.  
Amit szintén szeretne említeni, mert azt gondolja, hogy nagyon fontos, az új pszichoaktív anyag 
használat. Minden évben kitér erre, s most sem tér el ettől a szokásától. Tudniillik, volt alkalma 
elolvasni a 2019.évi kábítószer jelentést, amelyet az EMMI (lásd: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) készített. Ebből a jelentésből az olvasható ki, hogy tendenciává válik a 
hátrányos helyzetű társadalmi rétegekben a szerhasználat, normatívvá válik az új pszichoaktív 
anyag használat. Az is tény, hogy ezen szerek fogyasztóinak személyiségét a szerhasználat olyan 
elképesztő sebességgel rombolja le, irreverzibilis módon, mely semmi más szerhez nem 
hasonlítható, s semmilyen más szerrel nem vethető össze. Nyilván, ha ezeket a körülményeket 
figyelembe veszik, meg is van a motivációjuk arra, miért kell nekik ezzel a kérdéssel 
foglalkozniuk. Talán találkoztak vele az elmúlt héten is, hogy az illetékességi területen 
egyszerre nyolc helyszínen, ezek között Kiskunhalason is hajtottak végre realizálást 
bűnszervezetben pszichoaktív anyagot terjesztő személyek elfogása érdekében. Nyilván nagyon 
hosszadalmas felderítő munka előzte meg ezt a razziát, ezt a realizálást. Bizton ígérheti nekik, 
nem hagyják, hogy senki a területen anyagilag megerősödve, rongálja, vagy egyenesen elvegye 
a Kiskunhalason élők életkilátásait, boldogulását, jövőbeni lehetőségeit. Kiemelt célnak 
tekintik. Ezúton ismételten hangsúlyozza, hogy amennyire fontosnak tartja a rendőrség szerepét 
a bűnfelderítésben, az elkövető elfogásában, kézre kerítésében, annyira fontosnak tartja a 
fogyasztói társadalmon belül az igény csökkentését. Tudniillik, ameddig igény keletkezik a 
szerekre, addig -s ez normatívvá vált, ahogy az előbb is mondta- bizonyosan lesz, aki ezt 
kielégíti. Nagyon örül annak, hogy Kiskunhalason működik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, 
amely teret és lehetőséget biztosít arra, hogy mindazon szervezetek, amelyek hatáskörüknél 
fogva hivatottak foglalkozni a megelőzéssel, azt koordináltan tegyék, s így támogassák a 
bűnmegelőző munkát, végső soron a kiskunhalasi emberek jövőjét és boldogulását. Talán ennyit 
a bűnügyi helyzetről, a bűnügyi közelítésről. 
A rendészeti blokkra áttérve azt gondolja, hogy itt is köszönnie kell. Kiskunhalas lakosságának 
fegyelmezettségét, s együttműködését, amelyet tapasztaltak a koronavírus járvánnyal 
összefüggésben elrendelt hatósági házi karanténok megtartása és az ellenőrzésben való 
közreműködés kapcsán. Ez nagyon fontos és szerette volna elmondani ezen a fórumon is. 
Köszöni az együttműködést a polgárőr egyesülettel, az önkormányzati rendészettel 
kapcsolatban, hiszen nagyon sokat, napi rendszerességgel működnek együtt, segítik, támogatják 
a munkájukat.  
Igyekeznek minden olyan városi, vagy oktatási intézményben megjelenni és jelen lenni, ahol 
rájuk szükség van. Partnerként megjelenni, rendezvényeket biztosítani erejükhöz képest, esetleg 
azon felül is annak érdekében, hogy a kiskunhalasi rendezvényeken a lakosság biztonságban 
tudjon szórakozni, kikapcsolódni, vagy egyáltalán részt venni.  
A város közlekedésbiztonsága alapvetően stabil. Ez nem azt jelenti azt, hogy nincsenek benne 
deviáns közlekedők, akikkel szemben nekik nyilván el kell járniuk. A személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek száma nem változott az előző évhez képest. Az tény, hogy nekik a 
fókuszukban, amihez kaptak is kritikát, úgy érezte, a fórumon az egyik felszólalótól, de meg kell 
mondania, hogy a kerékpárral közlekedők és a gyalogosan közlekedők közlekedési tudata 
rendkívül alacsony szintű. Tulajdonképpen figyelmen kívül hagyják azt, hogy ők a forgalom 



13 

 

résztvevői és rájuk is vonatkoznak bizonyos szabályok. A személygépkocsival, vagy 
motorkerékpárral közlekedőket gyakran és nagyon sokat érintik rendőri intézkedések. 
Ugyanakkor azt kell mondani, hogy az összes közlekedési baleset okozójának 10 %-a 
kerékpárra közlekedik. Nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni. Tudja azt, hogy a kerékpárosok 
nagyon rossz néven veszik azt, amikor velük szemben munkatársai eljárnak. Higgyék el, céljuk 
soha nem az önkényes szankcionálás, hanem a magatartásformálás. Végső soron annak 
felismertetése, azzal, hogy nem tartják be a szabályokat, magukat teszik ki veszélynek. Ők jóval 
kevésbé védettek, mint egy személygépkocsival közlekedő polgártársuk. 
Talán még egy témát említene, ha megengedik. A bagatell bűncselekmények, ha úgy tetszik a 
szabálysértési tevékenység kérdésköre. A tulajdon elleni szabálysértések, amikor a rendőrség e 
tevékenység felderítését átvette, az eredményesség 10 % alatti volt. Az elmúlt esztendőben, ha 
az összes ilyen szabálysértést vizsgálják és ebből kiveszik azt, ahol bolti lopás történt, -nyilván 
a boltokban az elkövetőt sokkal egyszerűbb elfogni- akkor az eredményességük 62 % felett van. 
Azt gondolja, hogy 100 ilyen ismeretlen, csekély értékre elkövetett lopás 62 %-ában 
eredményesek, az egy tisztességes eredmény. Ígéri, hogy a jövőben is így lesz. Nem gondolja 
azt, hogyha valaki vidéken, a tanyavilágban él és ellopják a baromfijait, vagy a háztáji állatait, 
az kevésbé fáj, mintha a városban ellopnak egy kerékpárt, vagy egy gépkocsit. Azt gondolja, 
hogy ez is annyira fontos, s ezzel is helyén kell foglalkozniuk. Röviden ennyit szeretett volna 
elmondani a biztonság értékeléséről. Alapvetően stabil a város közbiztonsági helyzete. Az új 
pszichoaktív anyag, mint reális fenyegetés jelen van, ezért dolgoznak, hogy ne legyen így, 
illetőleg együttműködnek, akivel csak lehet. Köszöni, hogy meghallgatták és mégegyszer 
köszöni a támogatást is.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Köszönik az összefoglalót.  

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szűcs Csaba alpolgármester: 
 
Először is köszönik szépen a beszámolót. Ismerve, biztos benne, hogy egy órás is lehetett volna, 
hiszen mozgalmas évet zárhattak. Azt gondolja, tud hozzá csatlakozni abban, hogy az 
önkormányzat és a kapitányság között nagyon jó a kapcsolat és nagyon jól együtt tudnak 
dolgozni. Talán fogalmazhatna úgy is, hogy Kapitány úr ideje alatt véleménye szerint 
kiemelkedően jó a munkakapcsolatuk. Nagyon örül annak, hogy konkrét témákat is mondjon, ő 
volt pont az egyik élharcosa az előző kapitányoknál is, hogy igenis a droghelyzettel foglalkozni 
kell, hiszen a jövő nemzedékéről van szó. Nagyon örül neki, hogy Kapitány úrban ebben 
partnert talált. Jönnek az eredmények is. Sokszor megkapja ő is, hogy miért ilyen kevés. Erre 
azt szokta mondani, hogy elindult a folyamat. Egyszer majd, ha nem is a végére, de 
túlnyomórészt elnyerik a büntetésüket ezek az emberek. Mégis a közös munkában, amivel az 
önkormányzat legtöbbet tudott segíteni nekik, a kamerarendszerrel, ahogy Kapitány úr is 
említette. Biztos benne, hogy ez is segítette, illetve segíti a munkájukat.  
Köszönetet szeretne mondani pont a veszélyhelyzetben nyújtott segítségért, s azért a közös 
munkáért, amit tapasztalhattak.  
Még egy olyan terület van, ami a szívéhez nagyon közel áll. Örvendetes, hogy ismét vannak 
roma származású rendőreik. Fogalmazhatnának úgy is, hogy soha nem örült még ennyire 
rendőröknek, mint most, amikor meglátja a fiataljaikat rendőrruhában, szolgálatban. Azt 
gondolja, ez is egy nagyon jó visszaigazolás. Köszöni, hogy partner volt abban, a határról ide 
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kerüljenek Kiskunhalasra. Azt gondolja, egy nagy előrelépés, akár az ő, akár a rendőrség 
munkáját nagyban tudja segíteni. Hálás köszönet. Kéri, hogy az állomány felé is tolmácsolja 
köszönetüket, illetve jókívánságaikat. További jó munkát kíván a közös munkához.  
 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
Minden évben van egy ilyen rendőrségi beszámoló. Ahogy visszaemlékszik az elmúlt néhány 
évre, biztos abban, mindig elhangzott az a mondat, hogy itt Halason a bűncselekmények száma 
folyamatosan csökken, a közbiztonsági helyzet folyamatosan javul. Ez a statisztikákból 
egyértelműen ki is olvasható. Talán, ami még fontosabb, hogy nemcsak a statisztikákból 
olvasható ki, hanem ez korrelál azzal, hogy a lakosság hogyan éli meg a város biztonsági 
helyzetét. Biztos benne, hogy ezt a helyzetet a lakosság is így éli meg, ezeknek a számoknak 
megfelelően. Van egy ilyen bizalmi index, a különböző társadalmi csoportok, vagy foglalkozási 
csoportok, egészségügy, oktatás stb., a rendőrségi munka is benne van ebben a kategóriában, 
s mindig magas helyen van Magyarországon, a rendőrségbe vetett bizalom. Véleménye szerint, 
főként ha most az USA-beli helyzeteket nézik, ez egy egészséges dolog, ha egy magyar ember 
azt érzi, ha bajban van, olyan segítséget tud kapni, amiben megbízhat és tudja, hogy meg is 
kapja azt a segítséget.  
Felírt magának három konkrét témát: hajléktalanok, hangos zene, s a kábítószer témakörét. A 
kábítószer témában néhány hete úgy olvasta, vagy hallotta, hogy volt egy nagyon összehangolt, 
több településre kiterjedő akció. Kapitány úr bólogat, hogy ezt jól tudja. Ennek nagyon örül. 
Biztatja is egyúttal azokat, akik ebben illetékesek, hogy minél több ilyen akciót megszervezni, a 
kábítószerterjesztőket -főleg annak fényében, amit hallottak a szóbeli kiegészítésben- minél 
jobban visszaszorítani. Örül annak is, hogy hallotta a testületi ülés elején elhangzott lakossági 
véleményeket, hiszen ez így autentikus. Autentikusabb, mintha akár egy képviselő mondja, ha a 
lakosság képviselőjének a szájából jönnek ezek a kérések, problémák. A hangos zene témában 
úgy gondolja, hogyha kimennek egyszer, akkor van egy szintű büntetés, ha megint, akkor egy 
magasabb. Addig fokozódnak ezek a büntetési értékek, amíg el nem érnek egy olyan szintet, 
amikor már gyakorlatilag fizikailag megszűnik a lehetősége, hogy ezt a szabálysértést el 
lehessen követni.  
A hajléktalanokkal kapcsolatban, ez bizottsági ülésen is szóba jött, tavalyi is kiemelt kérdés volt 
a hajléktalanok kérdése a városban. Szeretnék, ha ide sok turista jönne, s a szép tereiken, 
közösségi helyszíneiken a turisták és természetesen a helyi lakosok is nyugodtan tudják élvezni 
ezeket a lehetőségeket. A halasiak a gyermekeiket bátran el tudják engedni iskolába, szórakozni 
ki a terekre. Emiatt nem igazán megy. Főleg a koronavírus időszakában. Tudják, hogy ezek az 
egyébként szerencsétlen sorsú emberek higiéniája nem olyan, ami kedvez a hatékony 
védekezésnek. A rendőrségnek, ahogy napirend előtt is említette, komoly feladatai voltak a vírus 
kapcsán a védekezésben. Sok minden okból kifolyólag, de a járványidőszakban különösen az a 
kérésük, hogy ezeket a veszélyforrásokat igyekezzenek kiküszöbölni amennyire erejükből telik.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
További hozzászólást nem lát, így a vitát lezárja. Annyit tenne hozzá, hogy még februárban volt 
szerencséjük, hogy a megyei beszámoló keretében megnézhették, megvizsgálhatták, hogyan is 
állnak a nagy képben. Azt tudja elmondani, ő ott tudott lenni, hogy nagyon jó volt látni azt, a 
halasi kapitányság munkatársai rendkívül eredményesen dolgoznak és többször kiemelték 
pozitív példaként a kapitányságot. Úgy érzi, hogy jó kezekben vannak, s tényleg elég jó az 
együttműködésük. Reméli, hogy ezt nagyon hosszú távon fenn fogják tudni tartani. Köszönnek 
szépen mindent, amit a kapitányság munkatársai tesznek a városért és a térségükért, hálásak 
érte.  
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A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2058   Száma: 20.06.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 14:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat #2; 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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2058   Száma: 2020.06.25/1/0/A/KT 
 
67/2020. Kth. 
Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról 
 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes, kapitányságvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
2 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a 
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi munkájáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Babud Jenő katasztrófavédelmi kirendeltségvezető: 
 
Itt a koronavírus kapcsán kicsit már későn vannak. Mondhatná, hogy elhomályosítják a tavalyi 
fényét az idei események, mégis jó visszagondolni a tavalyi évre, hiszen egy nagyon sikeres évet 
zártak. Mivel két szervezeti egység beszámolója van, a katasztrófavédelmi kirendeltségé és a 
tűzoltóságé, ha megengedik, ő elsősorban a kirendeltségről beszélne, amely elsősorban a 
hatósági ügyeket intézi. Utána Parancsnok úr néhány szóban kimondottan a tűzoltóságról, az 
operatív feladatokról fog néhány szót mondani.  
2019. májusában voltak 115 évesek, a tűzoltóság. Az is egy jubileumi év volt nekik, idén pedig 
150 éves a tűzoltóság. Csupa ilyen jubileumi év van. Nagyon szeretné ezután is megköszönni 
Polgármester úrnak és mindenkinek a tavalyi évben nyújtott segítségét, hiszen egy olyan 
ünnepségsorozat volt, kiemelve a mozi és felvonulás kapcsán, aminek nagyon jó visszhangja 
volt, nemcsak itt a városban, hanem megyeszerte. Nem tudja ki tudja, ki nem tudja, a megyei 
tűzoltónap is itt volt rendezve. A megye minden tűzoltója és vezetői ide jöttek ezen a napon. 
Csak azt hallotta vissza, hogy nagyon jól sikerült. Az elmúlt évtizedekben talán nem is volt 
olyan, ami ennyire jó és színvonalas volt. Köszöni mégegyszer mindenkinek.  
Sok mindenben haladtak előre az elmúlt évben. Az épületet szeretné először megemlíteni. A 
korábbi tetőfelújítás után a nyílászárók cseréje következett, ami még nem volt meg. Ez látható 
is volt, hogy egész évben építkeztek, főleg ősz kapcsán, ha jöttek-mentek ott a tűzoltóság előtt. 
Erre az épületre már nagyon ráfér, hiszen 1987-ben épült és a 33 év használata meglátszik 
rajta. Egy kicsit ki is nőtték. Ez valamikor 62 fős tűzoltóságnak épült és ma itt egy kirendeltség 
és egy tűzoltóság, együttesen több, mint 100 fő személyzetet és technikát fogad magába. Mind 
személyi állomány vonatkozásában, mind technikai eszközök elhelyezések vonatkozásában 
bizony-bizony szűkös. Igyekeznek normális állapotban tartani. Nem kicsi energiát emészt fel, 
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sem a forrásokból, sem pedig az állomány munkájából sem. Hiszen nagyon sok mindent a 
tűzoltók csinálnak. Ők még ilyen hagyományos munkahely, igyekeznek maguknak elvégezni a 
feladatokat.  
Néhány szakmai kérdés kiemelve a hatósági tevékenységből: Klasszikus nevén régen ezt hívták 
tűzmegelőzésnek. Azt tudja elmondani így kiemelve, hogy több, mint háromszáz szakhatósági 
tevékenységben vettek részt. Tavaly tipikus dolog volt, nagyon nagy sláger volt a napelemes 
erőművek, a mezőgazdasági beruházások, elsősorban állattartó telepek, társasházak témája, 
kereskedelmi létesítmények, itt a Jysk áruházat emelné ki. Idei évben a koronavírus kapcsán a 
járványkórház és a börtön beruházása is ad jelenetős feladatot rövid határidőkkel számukra. 
Ami érdekelheti az önkormányzatot és fontos, hogy egy hároméves ellenőrzési ciklus végére 
kerültek a tavalyi évben. Kezdték három évvel ezelőtt az óvodák, majd később az általános 
iskolák, majd a tavalyi évben a középiskolák tűzvédelmi ellenőrzését. Ezek lefutottak, s azt tudja 
örömmel jelenteni a testületnek, hogy jó tűzvédelmi állapotban vannak az intézmények. Voltak 
kisebb hiányosságokat, ezeket megszüntették, meg is követelték, hogy megszüntessék. 
Utóellenőrzés kapcsán ezek le lettek ellenőrizve. Csak azt kéri, hogy ezt az állapotot, ami most 
van, ezt ne adják fel, ezt tartsák nagyon sokáig. Egyébként központi tematikaként idén lennének 
a felsőoktatási intézmények, de mivel ebből még nem olyan sok van Halason, így most kicsit ők 
erőnyerők. Helyette a festékboltra és elsősorban a festékekre koncentrálnak. Ezek kapcsán 
lesznek és várhatóak ellenőrzések még az idei évben. Mindig slágertéma a szabadtéri égetés. 
Ahányszor jön, minden évben mindig új szabályozás van. Most mindenki tudja, hogy 5 nappal 
előtte, s nem kell már érte fizetni. A megyére egy e-mail formájában kell engedélyt kérni, 
figyelembe véve mindig az önkormányzati, testületi szabályozást is. Ez várhatóan a jövő évben, 
gondolja, hogy sokan hallották, meg fog változni. Alapjában tiltás lesz és semmilyen módon 
nem lehet égetést végezni. Ebben azt gondolja, hogy lesz közös feladatuk, mind 
lakosságtájékoztatás kapcsán, amikor majd a jogszabályok kibontásra kerülnek végrehajtási 
rendeletek formájában, hogy ez eljusson. A személyes problémája, s ezt a vírus alatt is 
tapasztalták, hogy a hulladékudvarok praktikusan nyitva vannak. Ha az emberek nem tudják 
hova tenni, akkor bizony égetnek. Abból voltak bajok. Őszintén mondja itt előttük, hogy kvázi 
négyszemközt vannak, nagyon sok panaszügy is volt több járásukban. Otthon voltak az emberek, 
sok szemét, növényi hulladék felhalmozódott, nem tudták hova tenni, égették, s a szomszédot 
zavarta. Így nem nagyon tudtak home office-olni, mert vizsgálgatták ezeket a bejelentéseket. Ha 
jövőre ez az intézkedés bejön, azt kéri tőlük, nagyon gondolják át, elsősorban a növényi 
hulladék befogadása, felhalmozásának a kapacitását mindenhogy biztos meg kell növelni, 
hiszen aki eddig elégette, s jogkövető, az feltételezi, hogy ilyen helyre fogja vinni. Itt a külterület 
is érdekes lesz, a nagyobb léptékű, sok hektár szőlővenyige, a barackos venyigéjével mit fognak 
csinálni. Erre fel kell készülni.  
Iparbiztonsági vonatkozásban mindig a veszélyes üzemeken felül Kelebiát szokta kiemelni. 
Azért fontos, mert az országba déli irányból az összes veszélyes anyagot szállító vasúti 
küldemény ezen a ponton jön be. Van olyan szerencséjük, vagy szerencsétlenségük, hogy ezt 
van módjuk nekik felügyelni. Nem egy könnyű történet. Az országból mintegy száz tűzoltót 
vezényelnek ide hozzájuk pluszban még a sajátjaikon felül, hogy őket koordinálják, a szakmai 
munkájukat és az itt felmerülő hiányosságokat hatósági eljárás kapcsán vezényeljék le. Nem 
rossz egyébként a statisztika, azt tudja mondani, hogy 1 %-os. Oda eljutottak most már, hogy a 
feltárás, -tudják, hogy 24 órás ellenőrzés van- a szállítók igen fegyelmezetten adják fel ezeket a 
küldeményeket. A közúton nem ennyire jók a viszonyok és a statisztikák. Ott 17-18 % között 
vannak a feltárt hiányosságok. Nem a nagy szállítókkal, nem egy Shell autóval van gond, ők 
tudják, hogy kell szállítani, a kisebb volumenű szállítások, amelyek problémát jelentenek. 
A polgári védelmi oldalról tényleg csak nagyon röviden. Nagyon örül, hogy ugyan tudják, a sok 
mindent elszív, de nem mindig volt ez így. A különféle csapadékelvezető beruházások, s  
nemcsak Halast említené meg, hanem Kiskőröst, Soltvadkertet. Elég nagy terület tartozik 
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hozzájuk. Plasztikusan látszik, hogy nagy esőzéseknél is elenyésző, vagy nincsenek 
beavatkozásaik a korábbi évekhez viszonyítva. Ez feltétlenül fontos, hogy ezek menjenek tovább. 
Az elvezetés: A felsővárosi rész megúszott egy párszor, de ha az le lesz vezetve és a Sóstóba 
kerül, egy nagyon jó gondolat mindenféleképpen. Talán a vihar sem okozott annyi kárt, mint 
más városoknál látták a híradásokban. Köszöni. Látja, hogy a Halasi Városgazda Zrt. nagyon 
küzd. Nagyon fontos, hogy mind a lakosság, mind a Városgazda Zrt. mind a nyílt, mind a zárt 
csatornákat tartsa karban. Ez a záloga annak, hogy legalább, ami működik, az betölti a 
funkcióját és el tudjon menni.  
Egy kicsit a jövő kapcsán: Polgármester úrral már egyezkedtek. Úgy tűnik, hogy új technikák 
érkeznek. Nem is hozzájuk elsősorban. Parancsnok úr majd beszél a technikai dolgaikról. Az 
önkéntességet erősítik uniós szinten. A mentőcsoportjaikat Volkswagen Amarok-okkal fogják 
felruházni. Ezek csörlővel vannak ellátva. Lesz, ami személy és eszközszállításra lesz alkalmas, 
lesz, ami tűzoltásra lesz alkalmas. Az egyik talán már, az egyszerűbb, itt lesz július közepén. 
Ami tűzoltásra is alkalmas, az pedig valószínűleg ősszel. Beszélték, ez egy érdekes kérdés, mert 
járművet kapnak, de finanszírozást nem. Ez nem is a tűzoltóság járműve, hanem a 
mentőcsoportoké. Mind a megyei, mind elsősorban egy járási mentőcsoport eszközei lesznek, a 
Tüzes Kunok Mentőcsoporté. Azt kell mondania, hogy egy kis pénz is hiányzik a fenntartáshoz. 
Úgy tűnik, hogy maga a mentőcsoport egy járművet fent fog tudni tartani. Egyben köszönnék, 
ha a város tudna segíteni. A harmadikat úgy tűnik, hogy Tompa városa fogja fenntartani és ott 
is fog állomásozni egyfajta örsként. Már csak a lelkes embereket várják, aki tud fűrészelni, 
szivattyúzni, tüzet oltani. Őket nagyon szívesen látják, akár a testületi tagokat is természetesen. 
Kiképezik őket és az extrém helyzetekbe felkészült csapatként tudnának működni. Végezetül 
szeretné megköszönni a sajtó közreműködését. Mindennemű pozitív jelzéseket és nagyon korrekt 
tájékoztatást láttak a munkájukról. Hagy emelje ki a Halasmédiát, aki a több, mint háromszáz 
esemény kétharmadát ők futották be a területükön. Nagyon érzékenyek az ő dolgaikra, 
eseményeikre, amit nagyon köszön. Látja Leventét, neki külön szeretné megköszönni. Náluk úgy 
van számon tartva, mint a helyi szóvivője a katasztrófavédelemnek. Köszöni és maradjon is így. 
Ennyit szeretett volna mondani. Parancsnok úrnak átadná a szót, hogy kimondottan csak 
tűzoltókérdésekről pár gondolatot mondjon.  
 
Orbán Balázs tűzoltóparancsnok: 
  
Ő is köszönti a testületet. Ahogy Kirendeltségvezető úr is mondta, ő a tűzoltóságot, a piros 
autókat és az őket működtető személyzetet képviseli.  
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a tavalyi év az előző évhez képest sok újdonságot nem 
hozott. Talán egy picit a viharos időjárásnak köszönhetően volt egy-két beavatkozásuk, ami 
megszaporította a favágások számát. Ez az idei évben sajnos megint visszaköszönt. Nagyon úgy 
néz ki, az idei évben is számolhatnak azzal, hogy nagyon viszontagságos lesz az időjárás. Mint 
láthatták, a tavasz elég száraz volt. Az idei évben több nagyobb fokozattal rendelkező káresetet 
is fel kellett számolniuk a szabadtereket illetően. Nyilván favágások is voltak már idén is. 
Újdonság, vagy nem újdonság, sajnos idén már előfordult villámcsapás is, családi házba 
belecsapott. Az ő pályafutása ideje alatt ilyet még nem látott, megemelte szinte az egész 
tetőszerkezetet. Elég nagy kárt tudott okozni, mindamellett, hogy végigégette a 
villanyvezetékeket is. Sajnos ez is előfordul. Sok esetben találkoznak olyan tűzesetekkel családi 
házaknál, ahol bizony az elektromos hálózat karbantartatlansága, vagy inkább elöregedése 
okoz egy-egy zárlatot, s emiatt keletkezik tűzeset.  
Egyébként a tavalyi év csendesnek volt mondható. Nagyobb feladatot számukra a szakmai 
kihívás mellett, ahogy Kirendeltségvezető úr is mondta, a laktanya karbantartása, s fejlesztése 
okozta. Őket is elérte az a probléma, hogy nagyon kevés a szakember, amit civilként is lehet 
érzékelni. Nagyon sok esetben kénytelenek saját tűzoltóikkal megoldani a  különféle felújítási 
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munkálatokat. Az is problémát okoz, hogy meghatározott időben tudnak csak bizonyos 
munkáknak nekikezdeni, ezért nagyon rövid idő áll arra rendelkezésre, hogy megtalálják a 
megfelelő szakembereket. Ezért is kell sokszor a tűzoltó kollégákat megkérni. Nem titok, vannak 
olyan tűzoltó kollégák, akik vállalkozók és nagyon sok felújítási munkát csak rajtuk keresztül, 
vagy az ő segítségükkel tudnak végrehajtani.  
Szeretné megköszönni a támogatást és az együtt töltött munkát mind a Városgazda Zrt.-vel. 
Vannak különféle egyesületek, önkéntesek, akik segítik a munkájukat. Úgy gondolja, hogy jó a 
kapcsolat a rendőrséggel is, a Városgazda Zrt.-vel is. Vannak az önkéntes tűzoltó egyesületek 
is, akik nagymértékben segítik a munkájukat. Vannak a járási mentőcsoportok is, akikre már 
tett utalást Kirendeltségvezető úr. A tavalyi évben a Kiskunhalasi Járási Mentőcsoport 
beavatásra került, vagyis beavatkozott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe mentek el segítséget 
nyújtani. Ott volt egy nagyon csúnya viharkár, ami miatt majdnem az egész országból kértek 
segítséget. Az ő mentőcsoportjukból is pár ember elment ide segíteni. Azt gondolja, hogy sok 
tapasztalatot szereztek a beavatkozások terén. Köszöni szépen a lehetőséget és a támogatást is 
az önkormányzat részéről. A tavalyi évben, amit kaptak pénzt, véleménye szerint jó helyre 
került. Reméli, hogy az idei évben is ugyanezt a támogatást meg fogják tudni kapni.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Szabadi István képviselő: 
 
Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy olvasta a katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolóját, 
hogy Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunmajsa járásokban egy fő teljesít kéményseprői szolgálatot. 
Ez elég? Ez olyan érdekes. Nem akarta direkt megkérdezni, inkább csak úgy megjegyzete, ezért 
is hozzászólásban teszi ezt meg.  
Lehet, hogy csak ő érti félre. Van itt egy olyan mondat, hogy a halasi ügyfélszolgálaton -most 
a kéményseprésről van szó- csak hetente szerdai napokon van ügyfélfogadás, ahol 
alkalmanként 1520 fő fordul meg. Éves szinten, vagy alkalmanként 1520? Kicsit sok. 
Az egész hozzászólásának az a lényege, hogy szerinte ez a rész nincs úgy ellátva, ahogy kellene. 
Szerinte ez így nem helyes, egyébként a többi része rendben van.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ha jól tudja, a jogszabály mentesítette a családi házakat a kötelező kéményseprés alól. Ennek 
tudható be valószínűleg az, hogy nagymértékben visszaesett az a feladat, amit kéményseprők 
ellátnak.  
 
Babud Jenő katasztrófavédelmi kirendeltség:  
 
Ha jól érti, ez nem az ő beszámolója volt, hanem valahol máshol volt olvasva. Azt nem ő írta. 
Csak azért, hogy tiszta legyen, ő ilyeneket nem szokott. 
Érti a kérdést és tud is rá válaszolni, mert itt dolgozik a „cégnél”. A megyei kollégák alkottak, 
nincs ezzel semmi gond se. Először is, most nem a mundér becsületét mentegetve, a 
kéményseprők hatóságilag tartoznak hozzájuk. Ők teljesen különálló világ, az úgynevezett BM 
OKF GEK-hez tartoznak (lásd: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Gazdasági 
Ellátó Központ Kéményseprői Ipari Szerv). Azt jelenti, hogy megyéhez sem tartoznak, hanem 
közvetlen az országoshoz. Nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Ez úgy működik, hogy a 
kéményseprő megállapít valamilyen hiányosságot, akkor az ő kollégái járnak el hatósági 
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ügyben, mert ők viszont nem hatóság. Ők egy szakmai szervezet. Természetesen az az egy nem 
úgy egy. Nem tudja, hogy mi egy. Ott szerinte arról van szó, hogy több egy is van. Náluk például 
egy tűzoltó van, aki kéményseprő, de a területre erre a részre egy kéményseprőmesterük van. Ő 
az Imre bácsi, ők csak így hívják. Valóban a tízemeletes alatt található és szerdánként érhető el 
személyesen, de a telefonszáma ki van rakva. Normál kéményseprőből sokkal több van, ők 
végzik az úgynevezett sormunkákat, ami a társasházaknál kötelező. Ahogy Polgármester úr 
mondja, családi házaknál nem kötelező ez a tevékenység. Véletlenül se egy darab kéményseprő 
van, sokkal több van. Erre a területre itt is osztott van, két járásonként van egy 
kéményseprőmester. Az övéket úgy hívják, hogy Mihály Imre kéményseprőmester. Ő végzi ezt a 
dolgot. Nyilván úgy jön össze, hogy szerdánként éves szinten 1500. Az úr, aki itt volt és közös 
képviselő, rendszeres látogatója Imre bácsinak. Tudja, hogy a társasházaknál sok probléma 
volt a lejárások kapcsán, gyűjtőkémények, egyéb kapcsán. Sok megkeresést kapnak. Körülbelül 
valóban ennyi ügyet intéz ez a kis iroda önmagában. Természetesen több kéményseprő van. 
Elég, nem elég, küzdenek. A koronavírus kapcsán a társasházi kötelező kéményseprési munkát 
leállították, de úgy tudja, hogy rövidesen folytatódik ismét. Úgy tűnik, hogy egyelőre elég ez a 
létszám. Ők is küzdenek, mint mindenki, a létszámmal.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
A beszámolóban is benne van ez, hogy a megyén belül sok kéményseprő szakember dolgozik 
egyébként, csak ebben az irodában a szolgálatot teljesítő egy fő. Így jön össze ez a magasabb 
létszám, ami valójában el tudja látni a feladatot. Köszönik szépen a választ.  
 
Stírné Prikidánovics Tímea képviselő: 
 
A képviselőtársai és a maga nevében, valamint az ellenőrzött intézmények nevében szeretné 
megköszönni Ezredes úrnak, s Alezredes tűzoltóparancsnok úrnak, valamint a munkatársainak 
az egész éves munkáját. Kíván még sok sikert és kitartást, jó egészséget a továbbiakhoz. 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2059   Száma: 20.06.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 14:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat #3; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 12 100.00 80.00 12 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 12 100.00 80.00 12 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 3   20.00 3 
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 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 
Takácsné Márta Gabriella Távol FIDESZ 
Várnai Iván Távol MMM 
 
     
2059   Száma: 2020.06.25/2/0/A/KT 
 
68/2020. Kth. 
Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi munkájáról 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerint. 
 
 
Határidő: 2020.május 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Kőrösi út 15. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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-----Napirendi pont----- 
3 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019.évi Zárszámadásáról szóló 
rendelete 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 
 
Ha csak egy mondatban kellene jellemezni a zárszámadást, akkor azt mondaná, hogy több 
pályázat, több állami támogatás, több adóbevétel. Ennek kapcsán kiadási oldalon több 
beruházás, több felújítás, több támogatás. Azért ő is egy kicsit részletesebben beszélne erről.  
A 2019-es költségvetési év a gazdálkodás szempontjából kiemelkedően sikeresnek mondható. 
Számos pályázatukban elkezdődtek a kivitelezési munkák, illetve saját beruházások és 
felújítások is megvalósultak az év folyamán. Mindezek mellett a város vezetése fontosnak 
tartotta a megfontolt, takarékos, költséghatékony gazdálkodást, így a következő évre, 2020-ra 
tartalékot is tudtak képezni. Intézményeiknek összesen 125 millió Ft-tal több irányítószervi 
támogatást tudtak biztosítani, így bérfejlesztésekre is sor kerülhetett a város intézményeiben 
dolgozók tekintetében. Az óvodák összességében 27 millió Ft-tal többet, a bölcsőde 6 millió Ft-
tal többet, a könyvtár 3 millió Ft-tal, a múzeum 9 millió Ft-tal, a KIGSZ (lásd: Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete) 50 millió Ft-tal, a hivatal 30 millió Ft-tal több 
irányítószervi gazdálkodásból gazdálkodhatott.  
A szöveges beszámolóban egyébként a tavalyi évhez képest Jegyző asszonnyal egyetértésben 
bővebben kifejtették az egyes csoportok, osztályok munkáját is, hogy jobban megismerje 
mindenki az ő munkájukat. Kivéve a rendészet és az adócsoport, hiszen ők egy külön 
beszámolóval jönnek a testület elé a mai napon. 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 61 millió Ft-tal több működési támogatást 
kaptak az előző évhez képest, azért, hogy Kiskunhalas szebb, élhetőbb és programokban gazdag 
város legyen. 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával is szoros együttműködésben van az 
önkormányzat. Ők 1,7 millió Ft-tal kaptak több támogatást.  
A civil szervezetek is több támogatást kaptak. Idő hiányában ezt nem részletezné, viszont ez 
tételesen a szöveges beszámolóban olvasható.  
Ő elsősorban a pénzügyes kollégák 2019. évi áldozatos munkáját szeretné megköszönni mind a 
hivatal, mind a KIGSZ vonatkozásában. Tudvalevő, hogy a pénzügy szorosan kapcsolódik 
minden csoporthoz és osztályhoz. Gyakorlatilag mind a KIGSZ-nél, mind itt a hivatalban 
mindenki munkáját köszönik szépen.   
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ez így van, a 2019-es évük elég sűrű volt. Valószínűleg a következő egy-két év kicsit 
visszafogottabb lesz ehhez képest, hiszen a pályázatok lassan elérkeznek abba a fázisukba, hogy 
megvalósulnak. Talán a legnagyobb tüskevár, ami munka részét jelenti a grafikonon, azon 
túlvannak. Azon lesznek a következő időszakban is, hogy a közbeszerzési tervük minél több tételt 
tartalmazzon. Minél több olyan beruházásuk, fejlesztésük legyen, amelyeket meg szeretnének 
valósítani, s ami feladatot és terheket fog adni a mindennapokra.  
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Köszönik szépen a munkát mindenkinek, aki a tavalyi évben is hozzájárult ahhoz, hogy sikeres 
évet zárhassanak.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a 2019.évi zárszámadás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2060   Száma: 20.06.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat #4; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Várnai Iván Távol MMM 
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2060   Száma: 2020.06.25/3/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 9/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
2019. évi költségvetési maradvány megállapításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a könyvvizsgáló, az Önkormányzati 
Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, a 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, 
Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

 
I. 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és 
szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: 
intézmények). 

II. 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 
A költségvetés főösszegei 

 
2. § 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását a 
következő összegekkel hagyja jóvá: 
a) költségvetési bevételeinek összege 4.532.202.021 Ft 
b) költségvetési kiadásainak összege  5.436.471.730 Ft 
c) költségvetési egyenleg összege (a-b) - 904.269.709 Ft 
ezen belül az egyenleg: 
1. működési célú összege 366.496.825 Ft 
2. felhalmozási célú összege - 1.270.766.534 Ft 
d) finanszírozási kiadások összege  102.565.577 Ft 
ezen belül fejlesztési hiteltörlesztés 35.095.000 Ft 
ezen belül 2018. évben támogatás megelőlegezésének visszafizetése 67.470.577 Ft 
e) kiadások összesen 5.539.037.307 Ft 
f) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 1.479.797.218 Ft 
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g) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 3.890.157.406 Ft 
h) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 73.539.380 Ft 
i) a bevételek összesen 9.975.696.025 Ft 
j) a költségvetés összesített egyenlege 4.436.658.718 Ft 

 
3. § 

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

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. számú 

melléklet mutatja be.  
 
(3) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2019. évi maradványkimutatását az I/3. 

számú melléklet mutatja be. 
 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019. évi összevont vagyonkimutatását az I/4. számú 
melléklet mutatja be. 

 
(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2019. évi eredménykimutatását az I/5. 

számú melléklet mutatja be. 
 

(6) Az Önkormányzat összevont 2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 
I/6. melléklet mutatja be. 

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

Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek 2019. évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a 
költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/8. - I/9. 
számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 
(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási 

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

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi 
kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit az I/11. számú melléklet tartalmazza. 

 
(10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. 

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

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. 
évi állami feladatainak kiadásait és bevételeit az I/13. számú melléklet tartalmazza. 

 
(12) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

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

(13) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi elemi költségvetési beszámolójának 
szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város 
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Önkormányzatának 2019. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 
kimutatásokat a II/2.-II/11. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
(14) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. 

évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a III/1., IV/1. számú 
mellékletek tartalmazzák. Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek 2019. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 
kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-IV/3., V/1-2., VI/1-2., VII/1-2., VIII/1-2., IX/1-2., X/1-
2. számú mellékletek tartalmazzák. 

4. § 
A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.788.788.437 
Ft-ban állapítja meg. 

5. § 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi Összevont (Önkormányzat és Intézményei) 
maradványának megállapítását az I/7. számú melléklet szerint állapítja meg. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 4/2020. (II.28.) számú 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 14. §-a rendelkezik a költségvetési 
maradvány elvonásáról.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata Intézményeinél elvonásra kerül a Zárszámadási rendelet 
I/7. számú melléklet „Elvonás” oszlopában kimutatott 2.768.334 Ft, mely összeg a 
kötelezettséggel nem terhelt maradványokat tartalmazza. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Intézményeinek kiutalatlan önkormányzati 
támogatásainak megállapítása 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi intézményi támogatás előirányzatából 
43.758.269 Ft-ot nem utalt ki intézményei részére (I/7. melléklet „Kiutalatlan önkormányzati 
támogatás” oszlop).  

6.§  
A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 
73.539.380 Ft-ban állapítja meg. 

7. § 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.” 
 
 

-----Napirendi pont----- 
4 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 
 
Szeretné kiemelni a módosítási anyagból a polgármester 04.20-án hozott 2/2020. számú saját 
hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatát, melyben szerepel a 105 millió Ft-os 
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gépjárműadó bevétel, illetve az 5 millió Ft-os idegenforgalmi adóbevétel kivezetése. A 2020-as 
évi költségvetés tervezésekor még nem volt előrelátható a veszélyhelyzet miatt kialakult válság, 
amely az önkormányzatokat is érintette. A stabil költségvetésnek köszönhetően sikerült a 
kötelezően ellátandó feladatok veszélyeztetése nélkül átcsoportosítani a bevétel kiesését. Sem 
intézményeik, sem önkormányzati tulajdonú társaságaik támogatását nem kellett 
csökkenteniük. A beruházások és a felújítások között van olyan, amelyek későbbi időpontra 
halasztódnak. A költségvetési rendelet módosításban állami támogatás növekedés is szerepel. 
Az óvodák, a bölcsőde és a hivatal kapcsán kapnak többlettámogatást kötelezően ellátandó 
feladatokra.  
Most néz Ignácz Erika kolléganőjére. Eszébe jutott, hogy kért egy technikai módosítást is. A 
rendeletben, ami neki a 23.oldalon van, de nem tudja, kinek, hogy töri az oldalakat, a 2.§-t és 
a 3.§-t meg kell cserélni, mert az eredeti rendeletben ilyen sorrendben szerepelnek ezek a 
paragrafusok. Tehát gyakorlatilag a 2.§ lesz a polgármester hatásköreinek a gyakorlása, a 3.§ 
lesz a mellékletek. Ennyi technikai módosítás szükséges. 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ezzel a módosítással együtt tárgyalják tovább a költségvetési rendelet módosítását.  
 

-----Kérdések----- 
 

Vizkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Az lett volna a kérdése, amire nagyjából megkapta a választ, hogy tulajdonképpen a kormány 
a veszélyhelyzetre való hivatkozással 110 millió Ft adóbevételt vesz el a várostól, amit a város 
úgy tud kompenzálni, vagyis úgy tudja a működését fenntartani, hogyha támogatásokból, 
felújításokból, beruházásokból, s a tartalékból ennyi pénzt kivesz.  
Van rá valami reális esélyük, hogy ezt a 110 millió Ft-ot más forrásból akár támogatásként, 
akár plusz finanszírozásként meg tudja szerezni, vissza tudja szerezni a város? 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Azt tudja elmondani, hogy ebben a veszélyhelyzeti időszakban az a döntés született, hogy 
nemcsak a Magyar Állam, hanem az önkormányzatok is részt vesznek a védekezés terhében. 
Ennek keretében születtek meg azok a döntések, hogy a gépjárműadó önkormányzatokra eső 
részét is át kell, hogy adják az államnak. Minden önkormányzatra igaz ez. Ez az ő esetükben 
ezt a 110 millió Ft-ot jelenti az idegenforgalmi adó kieséssel együtt. Ezt vezetik át most a 
költségvetésükön. Azt tudja elmondani, nagyon bízik benne, hogy a következő időszakban lesz 
lehetőségük arra, hogy valamilyen úton-módon kompenzálják. Ez az eddigiekben is működött, 
hiszen nagyon sok támogatást kaptak az elmúlt időszakban az állami költségvetést terhelve. 
Elég, ha azt mondja, hogy a Szabadkai, vagy Tinódi út, a Gárdonyi Géza út felújítása. Ezek 
mind központi költségvetésből támogatva tudtak megújulni. Persze ők is hozzátették a magukét, 
nemcsak kizárólag állami forrásból épültek ezek az utcák. Hacsak erre a részre gondol, nagyon 
komoly támogatásokat kapott Kiskunhalas Város Önkormányzata az elmúlt időszakban. Ki 
tudja emelni azt is, hogy a lovasbázisra kaptak komoly forrásokat, vagy a fürdőfejlesztéssel 
kapcsolatban is érkezett többszáz millió forintos támogatás. Abban reménykednek, abban 
bíznak, hogy a tervek elkészülte után ez a fejlesztés be is indul. Ott nagyságrendileg több 
támogatásra számítanak, mint ez az elvonás volt. Azt gondolja, egy ilyen helyzetben tudomásul 
kell venniük, hogy a védekezésnek vannak költségei, s nem húzhatják ki a teher viselése alól. 
Ugyanúgy érinti őket is a helyzet adta többlet. Ha ilyen módon tudják kivenni a részüket, akkor 
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azt gondolja, helyt kell állniuk. Szerinte különösebb sérelmek nélkül ezt a költségvetés 
módosítást meg tudták tenni. Nyilván akkor, amikor nem tudták, hogyan alakul a dolog, 
készültek ennél komolyabb költségvetés módosítással is, amit nem is biztos, hogy el szabad 
engedni, hiszen, ha itt második hullám, vagy rosszabb helyzet alakul ki a második félévben, 
akkor lehet, rákényszerülhetnek arra, hogy további tételeket vezessenek ki. Akár azért, mert a 
gazdasági helyzet nem olyan erős, s nem fog annyi iparűzési adó befolyni az önkormányzathoz, 
mint amire számítottak akkor, amikor megtervezték az idei évi költségvetést. Reméli, hogy a 
halasi vállalkozások élnek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket most a veszélyhelyzet miatt 
alakítottak ki a vállalkozások számára, s ezekkel a lehetőségekkel úgy élnek, hogy gyakorlatilag 
ők ezt, mint önkormányzat nem érzik meg komolyabban, s végre fogják tudni hajtani az idei évi 
terveiket is, amelyek szerepelnek a költségvetésben, valamint egy hasonló költségvetést 
tervezhetnek a jövő évben. Ebben reménykedik. Ezeket a számokat majd szeptember környékén 
fogják megtapasztalni az akkori adófeltöltési időszakban. Valószínűleg a szeptemberi 
költségvetés módosításnál lehet majd arról beszélgetni, hogyan alakul az év hátralévő része, az 
utolsó pár hónap. Pozitív alapvetően és optimista, reméli, hogy további ilyen jellegű 
költségvetés módosítással már nem kell a képviselők elé járulniuk.  
Reméli, hogy ezzel tudott válaszolni a kérdésre. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Vincze Attila képviselő: 
 
Nyilvánvalóan nem jól néz ki 105+5 millió Ft kvázi elvonása. Úgy gondolja, hogy ezek a tételek, 
amelyek a költségvetésben szerepelnek, nem olyan jellegű elvonások, amelyeket nem lehet egy-
egy sportegyesületnek, vagy civil szervezetnek nélkülözni, hiszen volt két-három olyan hónap, 
amikor nem voltak események. Itt át lehet csoportosítani az egyesületeknek, civil szervezeteknek 
a költségvetését, hiszen volt kieső időszak. Úgy gondolja, mindezzel összevetve, amit 
Polgármester úr is elmondott, s nagyon szépen megfogalmazott, várják a szeptembert. Akkor 
térjenek majd vissza rá, mit lehet, hogyan lehet a továbbiakban támogatás gyanánt, vagy 
felújításokra, vagy beruházásokra visszarakni. Biztos benne, hogy eddig is nagyon jó 
költségvetése volt a városnak az elmúlt években, most is marad ugyanez a helyzet, nem hiszi, 
hogy meg fogja rengetni a városukat ez a 110 millió Ft. Igenis hozzá kell járulni a védekezéshez 
országos szinten. Ne felejtsék el, hogy volt közel 4 milliárd Ft-os olyan tétel, amivel a 
kormányuk Kiskunhalas város segítségér sietett, amikor átvállalta az adósságot. Véleménye 
szerint ezt a 110 millió Ft-ot a beérkező támogatások bőven kompenzálják ezt.  
 
Várnai Iván képviselő: 
 
Azt szeretné mondani, elhangzott itt, hogy a városnak stabil költségvetés van. Tulajdonképpen 
el kell hinni, minden bizonnyal így is van. Ennek ellenére és emellett olyan költségvetés 
módosítás került itt a testület elé, ami elengedhetetlen, szükséges és ennek az elfogadása és 
jóváhagyása a város normális működése érdekében szükséges. Ennek ellenére és mind emellett 
ő is szeretne foglalkozni ezzel a kormány által elvont gépjárműadóval, ami 105 millió Ft kiesést 
jelent. 105 millió Ft-ot vettek el Kiskunhalas város lakosságától. 5 millió Ft azáltal tűnik el, 
mert felfüggesztették az idegenforgalmi adót. Hozzá szeretné tenni, hogy erre a pénzre 
gyakorlatilag szerinte a kormánynak nincsen szüksége, ugyanis az Európai Unió május végén 
egy olyan döntést hozott, hogy a válság sújtotta tagállamoknak, vagy a válsággal szembe néző 
tagállamoknak, köztük Magyarországnak is rengeteg támogatást ad. Ebből Magyarország 8 
milliárd Euró vissza nem térítendő támogatást kapott és lehetőség van 7 milliárd Euró hitel 
felvételére is. Valószínűleg a kormánynak a 7 milliárd Euró hitel felvételére nincs is szüksége. 
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Azt szeretné kérni és a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak és a Demokratikus Koalíciónak 
is az az álláspontja, hogy ettől a kormánytól ennek a pénznek a visszakövetelését kell 
szorgalmazni. Ez legyen a feladata az országgyűlési képviselőnek és a Polgármester úrnak is. 
Ugyanis nagy valószínűséggel ebben az elvonásban az van, hogy az összes települést Orbán 
büntetni akarja, mert sok helyen a többség elküldte az eddigi fideszes vezetést. Ezt a fideszes 
önkormányzatok sem ússzák meg.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Annyiban reagálna a felszólalásra, hogy ez az európai uniós támogatások terhére történő 
válságmenedzsment azért hibádzik, s nem igazán jó ez a gondolat, mert elköltötték azt a pénzt. 
Ebből újították fel a tornyot, a szélmalmot, a Csipkeházat, ebből bővítették a múzeumot. Ez a 
pénz már nincs meg. Ennek a terhére nem lehet kezelni a válságot. Vannak olyan európai uniós 
tagállamok, ahol ez nem történt meg, s ott ez a pénz kvázi szabadon felhasználható. Úgy tudja, 
hogy így szól ez a javaslat, hogy akik ezt nem tették meg, s nem költötték el, ők felhasználhassák 
arra, hogy válságot kezelnek. Sajnos ebbe a kategóriába, nem sajnos, szerinte ez nagyon jó, 
hogy ők azt a forrásmennyiséget, ami rendelkezésre állt az Európai Uniótól, ezt felhasználták 
abban az időszakban, amikor ezt fel kellett használni. Egyébként a végén vannak a 2020-as 
időszaknak, csak az utolsó pillanatok vannak. Hogy hitelből kezeljék, ha van rá lehetőség, 
inkább összefogásból kezeljék. Nem szeretik annyira hitelt. Most sincs hitel betervezve 
egyébként a költségvetésükben, annak ellenére, hogy kellett ezt a módosítást betervezniük. 
Ameddig csak lehet, szeretne megmaradni ugyanennél az elvnél, hogy maradjon az 
önkormányzatuk hitelektől mentes. Egyetlen hitelük van, ezt meg kell ilyenkor mindig említeni. 
A városközpont felújítása úgy történt meg, hogy felvettek hozzá egy hitelt, amit fizetnek azóta is 
vissza. 2023-ban fogják az utolsó részletét is kifizetni. Amennyiben ezzel végeztek, akkor 
ténylegesen az összes hitelük kivezetésre kerül. Nagyon reméli, hogy nem jutnak olyan 
helyzetbe, hogy szükség lesz rá. Igyekezni fognak így kormányozni, hogy ne legyen rá szüksége 
a város önkormányzatának. Ezek nem jó megoldások. Nem gondolja, hogy itt politikai 
felhangokat kell megütni. Azt gondolja, egyszerűen csak részt kell vállalniuk a teherből. Lehet 
ezt forgatni százféleképpen. Szerinte ők tudnak és vállaljanak benne részt. Legyenek rá büszkék, 
hogy ezt úgy tudják megcsinálni, hogy nem okoz különösebb fennakadásokat a mindennapi 
életükben. Van elég erős gazdaságuk, költségvetésük, önkormányzatuk ahhoz, hogy ezt a tételt 
problémamentesen kezelni tudják.  
 
Szűcs Csaba alpolgármester: 
 
Azt gondolja, tisztázniuk kell gyorsan, még mielőtt bárki azt gondolná, hogy Kiskunhalas 
költségvetésével bármiféle probléma van. Azt leszögezhetik, hogy egy stabil, vállalható és 
végrehajtható költségvetésük van. Osztályvezető asszony, ha nem jól mondja, kéri, hogy javítsa 
ki.  
Azt gondolja, hogy ami előttük van, s a számok ezt mutatják. Nem szabad félrevezetni az 
embereket. Két nagyon fontos dolog van: 1.A kötelező kiadásokra van fedezet. 2. A tervezett 
beruházásokra rendelkezésre állnak az összegek, azok is végrehajthatók. Persze, ha egy 
várostól elvonnak pénzt, senkinek sem esik jó. Azért egy nemzet, ha baj van az országban, igenis 
egy emberként mindenkinek ki kell vennie a részét egyébként a közös felelősségvállalásból. Ez 
110 millió Ft-ot jelent. Nagyon rossz irány lenne az, ha elkezdenének hitelekben gondolkodni. 
Politikát belevéve, vagy nem, emlékeznek még egy IMF hitelre, amit az előző kormányok vettek 
fel. Ha Képviselő úr Orbánozott, ő csak annyit tud mondani, Orbán elküldte az IMF-et haza, 
hogy nem kell hite. Azt gondolja, hogy ennek a városnak is egy „csomó” hitele volt. Ne 
akarjanak hitelből fenntartani egy önkormányzatot, hanem mindaddig, amíg lehet, azokból a 
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bevételekből, igenis gazdaságfejlesztésből próbálják egyébként a város előrébb vinni. Pont az 
országban, pont a gazdasági intézkedések, a vállalkozók megsegítése, ami pont Kiskunhalast is 
érinti, hiszen a legnagyobb vállalkozók kaptak támogatást nem véletlenül. Direkt azért, hogy 
fejlesszenek, direkt azért, hogy a munkahelyeket megőrizzék és nagyobb bevételük legyen. Ez 
valamilyen szinten le fog csapódni náluk is, akár az iparűzési adóban, vagy másfajta részben. 
Attól nem fél, hogy a kormány részéről pedig nem lesz kompenzáció. Azt gondolja, hogy az 
elmúlt hat évben polgármesteri irányítás alatt kiemelkedő támogatásokat kaptak. Ha most fel 
kellene sorolnia, bajban lenne, mert még összegszerűen sem nagyon lehet. Oda kellene ülni és 
összeszámolni, hogy mennyi pályázat és mennyi pénz jött ebbe a városba az elmúlt hat évben. 
A partnerség ebben áll, hogy kapnak is, de van mikor bizony oda kell állni és vissza is adni, ha 
az ország bajban van. Arra kér mindenkit, hogy ne próbálják beállítani úgy, hogy bajban van 
a város költségvetése, mert nincs baj.  
 
Kuris István László alpolgármester: 
 
Néhány nagyon pici dologra szeretné felhívni a figyelmet. A nagyon jól kidolgozott és teljes 
mértékben érthető tervezetből kiolvasható az, hogy valamennyi soron, ahonnan pénzt kellett 
átcsoportosítani, ott valamennyi soron még több millió forint még maradt az eredetileg is 
kitűzött feladatokra. Ezt Osztályvezető asszony is említette, hogy többlettámogatás is érkezik, 
64 millió Ft-ot kaptak büntetésből valószínűleg többlettámogatásként Kiskunhalasra. 
Valószínűleg büntetésből kapnak fél milliárd forintot azok a halasi cégek, akik a 
versenyképesség javításában részt tudnak venni. Mindez büntetésből.  
  
Vizkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Nem akart hozzászólni ehhez a vitához. Próbál tárgyilagos maradni. Ugye az hitbeli kérdés, 
hogy ki tartja megfelelőnek a jelenlegi kormány intézkedését és ki nem tartja megfelelőnek. 
Nagy valószínűséggel a kormányoldali testületek ezt jónak tartják, a nem kormányoldali 
testületek pedig rossznak tartják. Ő ezt nem gondolja ördögtől valónak. Ez így szerinte 
normális. 
Az, hogy ki kell venniük a részüket az összes többi önkormányzattal együtt. Ha ez a törvény, ott 
sem tudnak mit tenni. Ha ezt kell tenniük, akkor ezt teszik, s megpróbálják valahogyan a 
költségvetésből ezt kifaragni. Hogy büntetésből kapnak még támogatásokat, ezt a támogatást 
akkor is megkapták volna, ha nem vonnak el tőlük 110 millió Ft-ot. Ez teljesen téves 
gondolatmenet. Azt sem gondolja komolyan, hogy a jelenlegi kormány megbünteti az 
önkormányzatokat, mert veszélyhelyzet van. Ezt sem tartja jó megfogalmazásnak. Valamiért 
kell a pénz, össze kell gyűjteni egy „csomó” forrást. Ezt ő nem tudja megítélni, hogy mennyi 
pénz kell és mire kellenek ezek a források. Ott összefog gyűlni az államkasszában egy „csomó” 
pénz az önkormányzatoktól, amit majd valamilyen célra felhasználnak. Abban egyébként 
teljesen igazuk van, hogy az uniós források nagyrészét felhasználták. Ők voltak a 
leggyorsabbak ebben a forrásfelhasználásban, szinte az első két-három évben felhasználták az 
egész hét éves ciklusra való pénzüket. Ez nekik nem nagy segítség, való igaz, ez az összeg.  
Azzal, hogy Kiskunhalas város költségvetése milyen nagy biztonságban van, s milyen erős 
lábakon áll, erre szerinte a legbölcsebbek sem tudnak választ adni. Majd, ha látják az iparűzési 
adó bevételét, a II. féléves gazdasági eredményeket, akkor fognak erről szerinte reális képet 
alkotni. Az erről való vita szerinte teljesen felesleges. Viszont, ha a realitás talaján maradnak, 
mindenképpen látniuk kell, hogy ezek a bevételek nagy valószínűséggel csökkenni fognak a 
tavalyi bevételeikhez képest. Azt szinte 100 % biztosra vehetik, hogy a 110 millió Ft-os 
forráselvonás mellett az adóbevételeik csökkenése is fog valamennyi mínuszt hozni a 
költségvetésükben. Nem gondolja azt, hogy a mostani költségvetésük, ami előttük van, az rossz. 



31 

 

Azért fog tartózkodni a szavazáskor, mert elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a kormány az 
önkormányzataitól von el pénzt, amikor az önkormányzatok tanúsították a legnagyobb 
áldozatot és a legtöbb munkát ennek a vírusnak a kezelésében. Azt gondolja, hogy inkább plusz 
forrásokat kellett volna az önkormányzatnak biztosítani, az összes önkormányzatnak, minthogy 
pénzt elvenni tőlük, s egy közös buborékba betenni.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Arra az egy apróságra felhívná a figyelmet, hogy bár ők ezt a 110 millió Ft-os elvonást 
elszenvedik, mint önkormányzat, s a halasi vállalkozások pedig már 450 millió Ft-os támogatást 
kaptak, amivel a helyi gazdaságot építik, amiből egyébként ők iparűzési adót fognak tudni 
generálni. Ez nem egy mellékes tény, hogy ennél nagyságrendileg több érkezett be a városba 
annál a forrásnál, mint ami egyébként elvonásra került. Szerinte ez egy viszonylag egyszerű 
módon levezethető plusz már ma is.  
 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
A koronavírus járványnak vannak negatív gazdasági hatásai a világ minden országában, ez 
alól nyilván Magyarország sem tudja magát kihúzni, hogy úgy védekezzen egy ilyen járvánnyal 
szemben, hogy közben ne költsön rá pénzt. Egy józanul gondolkodó ember számára szerinte ez 
evidencia, hogy itt bizony a védekezési költségeket valahogy elő kell teremteni. Ez a gazdasági, 
pénzügyi veszteség, amit említett, a világ minden országában megtapasztalható, itt nyilván csak 
a mérték lehet a kérdés. Az, hogy veszteség van, az evidens. Ez a veszteség azt is jelenti, hogy 
sajnos olyan dolgokra nincs annyi pénz, mint amire tavaly még volt. Ennek nyilvánvalóan senki 
nem örül. Magyarországon a közteherviselés a szempont, ami véleménye szerint megint csak 
egy elfogadható álláspontnak kell, hogy legyen. A politikai pártok a pártfinanszírozásból 
járultak ehhez hozzá, kénytelenek voltak hozzájárulni. Az önkormányzatuk járulnak hozzá, s a 
Magyar Állam járul hozzá a legnagyobb mértékben. Úgy gondolja, abban is egyetérthetnek az 
ellenzéki képviselőtársaival, hogy mégiscsak a magyar emberek egészsége és élete kell, hogy a 
vezető szempont legyen. Az, hogy egy többmilliárdos főösszegű költségvetésből 105 millió Ft 
ide-oda mégsem jelentheti azt, hogy a magyar emberek életét veszélyeztessék.   
Végezetül arra a most is elhangzott és a különböző médiumokban hallható ellenzéki vezetésű 
települések polgármestereinek kórusa, hogy az állam adja vissza ezt a pénzt nekik. Erre ő teszi 
fel azt a kérdést nekik, amit, ha tudnak, akkor válaszolják meg, hogy a Magyar Állam kitől kérje 
vissza azt a pénzt, amit elszenvedett?! 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy egy dolog mentén ment a vita 
alapvetően, de érezhetően magával a rendelettel kapcsolatban nem volt probléma. Bízik benne, 
hogy ez így elfogadható. Szeptemberben valóban többet fognak látni arról, hogy az idei évüket 
hogyan fogják tudni zárni. Kéri, hogy ebben a helyzetben ezt a költségvetés módosítást 
támogassa a testület. A rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2061   Száma: 20.06.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat #5; Elfogadva 
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Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 13 86.67 86.67 13 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 2 13.33 13.33 2 
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 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Várnai Iván Tart. MMM 
Vizkeleti Szabolcs Tart. MMM 
 
     
2061   Száma: 2020.06.25/4/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) 
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. § 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) 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:      8.483.525.335 Ft-ban 
      a1.) költségvetési kiadások összegét:  8.381.909.955 Ft-ban 
 
b) Bevételi főösszegét:  8.483.525.335 Ft-ban 
     b1.) költségvetési bevételek összegét:  4.046.866.617 Ft-ban 
      
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 4.335.043.338 Ft-ban 
       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 336.547.216 Ft-ban 
       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 3.998.496.122 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét 
  101.615.380 Ft-ban: 
       a) működési célú finanszírozási kiadások:          73.539.380 Ft-ban 
       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  28.076.000 Ft-ban   
állapítja meg. 
 
(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 
finanszírozási célú kiadások együtt):  - 4.436.658.718 Ft-ban 
       a) összesített hiány működési célú:       - 410.086.596 Ft-ban 
       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 4.026.572.122 Ft-ban 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
      1.) Hiány belső finanszírozása:  4.436.658.718 Ft-ban 
            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  860.290.167 Ft 
            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  3.576.368.551 Ft 
  
      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  
            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 
            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 
      
(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 
1.842.257.381 Ft-ban állapítja meg.” 

 
2. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: R.) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét elhelyezéssel, továbbá a 
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forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket a polgármester 
gyakorolja.” 
 

3. § 
A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b ,3c, 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei helyébe e 
rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 3c, 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei 
lépnek. 
 

4. § 
 

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

-----Napirendi pont----- 
5 

 
5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A közterület használat szabályairól szóló 28/2004. (VI.2.) önkormányzati 
rendelet módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Alapvetően egy tétel módosul, erről szól az előterjesztés. Ez pedig az 50 m2 feletti közterület 
használók számára vezetnek be egy kedvezményesebb díjszabást. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2062   Száma: 20.06.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat #6; Elfogadva 
Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Vincze Attila Távol FIDESZ 
 
     
2062   Száma: 2020.06.25/5/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 11/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

A közterület használat szabályairól szóló 28/2004. (VI.2.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat szabályairól 
szóló 28/2004. (VI.2.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 
1.számú melléklete lép.   
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2020. július 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 
 

-----Napirendi pont----- 
6 

 
6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2019-ben végzett tevékenységéről 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  

 
Rencsár József rendészeti csoportvezető:  
 
Az elmúlt évben változások kerültek bevezetésre az önkormányzati rendészetnél, melynek célja 
az eljárások és az intézkedések hatékonyabbá tétele, lakosságközpontúbbá való tétele volt. 
Véleménye szerint ezt kollégái maradéktalanul teljesítették. Ezt igazolja a lakosság részéről 
kapott sok pozitív visszajelzés. Kollégái munkáját ezúton is köszöni.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Kuris István László alpolgármester: 
 
Azt gondolja, hogy a költségvetésből a rendészeti munkatársak részére juttatott sor, összeg, 
amit ők kapnak, s ezt igyekeznek folyamatosan emelni, az egyre inkább kezd visszaköszönni. 
Folyamatosan vannak még újabb és újabb elvárások, akár a városvezetők részéről, akár a 
lakosság részéről. Úgy gondolja, hogy az a munka, amit végeztek, végeznek, az egyre inkább 
eredményes.  
 
Szabadi István képviselő: 
 
Szeretné megköszönni, gondolja, a rendészetnek kell megköszönni azt, hogy a zászlók kint 
maradhattak jó sokáig Kiskunhalason. Ha ezt tényleg a rendészetnek lehet megköszönni, akkor 
köszöni, mert ez egy nagyon jó gesztus volt, hiszen nagyon nagy szívügyük az, hogy minden 
házon lobogjon a magyar zászló. Amikor ő azzal tudott büszkélkedni, hogy Kiskunhalason 
nagyon sokáig kint voltak a zászlók, csak azzal az összetartozást, illetve azt, hogy egymásra 
odafigyelnek, ezt mutassák, ez nagyon jól esett. Köszöni szépen. Ha itt megköszönhette, ez az 
aktuális hely, akkor köszöni.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ez közös munka volt, mert egyébként a Városgazda Zrt. az, aki kihelyezi a zászlókat, illetve 
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visszaveszi őket. A rendészek pedig ellenőrzik, hogy a zászlók ott maradjanak a helyükön. Ez 
egy közös tevékenység eredménye volt. Ő is azt gondolja, hogy ez egy szép történet így, hogy 
pont a március 15-öt követően kellett bezárkózni, s lehetőségük volt erre.  
 
Harkai Péter képviselő: 
 
Ha már zászlónál tartanak, ő is ezzel kapcsolatban szeretne egy felvetést. Olvasta a 
beszámolóban, hogy ők ellenőrzik a különböző épületeken. Látott már olyan zászlót, ami rojtos, 
csúnya, nem lehet már a színét látni. Akár európai (lásd: uniós), akár magyar zászló, vagy 
erdélyi (lásd: székely). Nagyon szépen köszöni, ha ők figyelik, hogy erre odafigyeljenek. Ő is 
nézi, s bejelentést fog tenni.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Azt szeretné kérni, nyilván ők is igyekeznek erre odafigyelni, de ha kapnak erre vonatkozóan 
jelzést, akkor egyértelműen fognak lépni, ha ilyet tapasztal bárki bármelyik közintézményen, 
akkor is, ha ez esetleg nem hozzájuk tartozik, de akkor fognak jelezni nekik.  
 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
Röviden szeretne reagálni Szabadi István képviselő úr felvetésére, hogy a járványidőszakban 
kint maradtak a zászlók. Polgármester úr szerény volt, de az igazság az, hogy Fülöp Róbert 
polgármester úr utasítása volt, hogy addig maradjanak kint a magyar zászlók, amíg ez a 
veszélyhelyzet van, pontosan jelképezve a halasi közösség összetartó erejét. Ezt Polgármester 
úrnak kell megköszönni.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2063   Száma: 20.06.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat #7; 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 
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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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2063   Száma: 2020.06.25/6/0/A/KT 
 
69/2020. Kth. 
Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2019-ban végzett tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Rencsár József rendészeti csoportvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
7 
 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 
3/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosítása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2064   Száma: 20.06.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat #8; 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 
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Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2064   Száma: 2020.06.25/7/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.(II. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés (8a) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 8.§-át hatályon kívül helyezi. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2020. július 01. napjától lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.” 
 
 

-----Napirendi pont----- 
8 
 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 
(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 

-----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 
 
#: 2065   Száma: 20.06.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat #9; 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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2065   Száma: 2020.06.25/8/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés 
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében, 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet 30.§ (5) 
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(3) Az étkeztetést azok vehetik igénybe, akik: 
a) koruk (65 év felett van) 
b) egészségi állapotuk (megváltozott munkaképességű személyek valamely ellátásában 
részesül)  
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük (szakorvosi vélemény bemutatása)  
d) szenvedélybetegségük (szakorvosi vélemény (szakorvosi vélemény bemutatása) 
e) hajléktalanságuk (a kistérségi intézmény hajléktalan átmeneti szállójának igazolása)  
miatt azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani.” 

2.§ 
 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

3.§ 
 

E rendelet 2020. augusztus 01-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.” 
 
 

-----Napirendi pont----- 
9 
 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az egészségügyi ellátások körzeteiről szóló 15/2016. (VI.30.) számú rendelet 
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módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2066   Száma: 20.06.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat #10; 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 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2066   Száma: 2020.06.25/9/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 14/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi ellátások körzeteiről szóló 
15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott 
feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28) önkormányzati 
rendelet 30.§ (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 15/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú 
mellékletének helyébe a Rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
2. § 

 
A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe a Rendelet 2. számú melléklete lép. 

 
3. § 

 
A Rendelet 3. számú mellékletének helyébe a rendelet 3. számú melléklete lép. 

 
4. § 

 
E rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.” 
 

-----Napirendi pont----- 
10 

 
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Szakmai beszámoló a Kiskunhalasi Központi Orvosi Ügyelet munkájáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Itt annyit tenne hozzá, hogy idei év végéig vannak lekötve ezzel a fajta szolgáltatással. Majd 
oda kell figyelni arra, hogy a második félévben foglalkozni kell majd a témával és a következő 
időszakra meg kell majd határozniuk az ügyeletet végző személyét, hiszen ez le fog járni ismét 
decemberben.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szakmai beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2067   Száma: 20.06.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat #11; 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 
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Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 
Szabadi István Igen MHM 
Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 
Várnai Iván Igen MMM 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2067   Száma: 2020.06.25/10/0/A/KT 
 
70/2020. Kth. 
Szakmai beszámoló a Kiskunhalasi Központi Orvosi Ügyelet munkájáról 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Emergency Service Kft. 
2019. évről készült szakmai és pénzügyi beszámolóját a melléklet szerint. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 
Emergency Service Kft. 1131 Budapest, Topolya u. 4-8. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
11 

 
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Itt a vízelvezető árkokra vonatkozóan módosítják a rendeletet.  
 

-----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 
 
#: 2068   Száma: 20.06.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat #12; 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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2068   Száma: 2020.06.25/11/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 15/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Szociális 
Bizottsága, és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § 
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: köztisztasági rendelet) 3.§ -a az alábbi (9) és (10) 
bekezdésekkel egészül ki: 
„(9) Az ingatlan tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, úgy 
annak használója köteles a nyílt csapadékelvezető csatornák, a szikkasztó árkok karbantartását 
elvégezni, vagy saját költségen elvégeztetni, illetve köteles ezeket tisztán tartani.  
(10) Tilos a csapadékelvezetők, vagy szikkasztó árkok betemetése, azok műszaki 
paramétereinek megváltoztatása, illetve új elvezetők és szikkasztók engedély nélküli 
kialakítása” 
 

2.§ 
(1) A köztisztasági rendelet az alábbi 14/A. §-al egészül ki: 
„14/A. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal 
sújtható, aki e rendelet 3.§ -14. § -ban foglalt rendelkezéseket megsérti.” 
 

3.§ 
(1) A rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni.” 
 
 

-----Napirendi pont----- 
12 

 
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
Itt egy-két technikai jellegű módosítást szeretnének elvégezni a mai alkalommal a rendeleten.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2069   Száma: 20.06.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat #13; 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 
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Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2069   Száma: 2020.06.25/12/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 16/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 
Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
“(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata tagja az alábbi felsorolt szervezeteknek: 

1. Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetsége, 
2. Jász és Nagykun Kapitányok Tanácsa 
3. “Kun Összefogás” Konzorcium” 

2. § 
A Rendelet 2. melléklete az alábbi 1.39 ponttal egészül ki: 
“1.39 Jogosult az önkormányzat nevében a Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló 
épületrész (házasságkötő terem) a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCXVI. törvény és a 
mindenkor hatályos vagyonrendelet szabályai szerint – a vagyonrendelet 18. § (3) bekezdés 
alapján – a terem szabad kapacitásai figyelembevételével, funkciójával összhangban álló 
tevékenység céljára történő hasznosításra, az ezzel összefüggő dokumentumok és azok 
módosításainak aláírására.” 

3. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 
 
 

-----Napirendi pont----- 
13 

 
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A településkép védelméről szóló 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Itt alapvetően két ingatlanról vennék le a helyi védelmet. Erről szól a rendelet módosítása.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2070   Száma: 20.06.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat #14; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
Gyöngyi László Igen FIDESZ 
Harkai Péter Igen MMM 
Hunyadi Péter 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 
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Várnai Iván Igen MMM 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Juhász György Távol FIDESZ 
 
     
2070   Száma: 2020.06.25/13/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 17/2020. (VI.29.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) a) pontjában 
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) 
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a 
kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Kecskeméti Hatósági Iroda, továbbá a 19/2017. (V.26.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek, illetve 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete 
lép. 

 
2. § 

 
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.” 
 
 

-----Napirendi pont----- 
14 
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14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A rendezési terv végrehajtása keretében a Kiskunhalas, 7221 hrsz. és a 
Kiskunhalas, 41459 hrsz. alatti ingatlanok megosztása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
A megosztásra azért van szükség, hogy utána tudjanak értékesíteni majd. Először kicsit 
rendezni kell az ingatlanjaikat.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megosztás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2071   Száma: 20.06.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat #15; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
Gyöngyi László Igen FIDESZ 
Harkai Péter Igen MMM 
Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
Kuris István László Igen FIDESZ 
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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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Juhász György Távol FIDESZ 
 
     
2071   Száma: 2020.06.25/14/0/A/KT 
 
71/2020. Kth. 
A rendezési terv végrehajtása keretében a Kiskunhalas, 7221 hrsz. és a Kiskunhalas, 41459 
hrsz. alatti ingatlanok megosztása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 7221 hrsz alatti ingatlant út és beépítetlen 
terület művelési ágú részekre. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megosztáshoz és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a 
beépítésre szánt területrész törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 41459 hrsz alatti ingatlant közút és beépítetlen 
terület művelési ágú részekre, egyúttal a beépítetlen terület művelési ágú részt belterületbe 
kívánja vonni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megosztáshoz és annak 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, 
ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a beépítésre szánt területrész 
törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
Határidő: 2020. augusztus 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető  
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
15 

 
15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Az Ipari Park területén 30660 m2 terület értékesítése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ennek az előterjesztésnek beszédes a címe, különösebben nem egészíti ki. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2072   Száma: 20.06.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat #16; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
Gyöngyi László Igen FIDESZ 
Harkai Péter Igen MMM 
Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
Kuris István László Igen FIDESZ 
Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
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Stírné Prikidánovics Tímea Igen FIDESZ 
Szabadi István Igen MHM 
Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 
Várnai Iván Igen MMM 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Juhász György Távol FIDESZ 
 
     
2072   Száma: 2020.06.25/15/0/A/KT 
 
72/2020. Kth. 
Az Ipari Park területén 30660 m2 terület értékesítése 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az Ipari Park 
területén a jelenleg Kiskunhalas, 6028/1 és Kiskunhalas, 6028/2 hrsz alatt nyilvántartott 
ingatlanok újraosztását követően kialakuló 4 db beépítetlen terület művelési ágú, összesen 
30660 m2 nagyságú területet a Hungarian Stage Rental Kft. (6400 Kiskunhalas, Kárász u. 6.) 
részére értékbecslés alapján meghatározott 30.660.000.-Ft + ÁFA áron. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a területek újraosztásához és annak ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére és az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
 
Határidő: 2020. augusztus 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyben 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
16 

 
16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása célú pályázat 
benyújtása (Vadkerti út, Eperd utca) 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
Évente jelenik meg az a pályázati lehetőség, amelynek keretében tudnak útfejlesztésekre 
pályázni a Belügyminisztériumhoz. Ehhez kérik most a képviselők hozzájárulását.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2073   Száma: 20.06.25/16/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat #17; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
Gyöngyi László Igen FIDESZ 
Harkai Péter Igen MMM 
Hunyadi Péter 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 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Juhász György Távol FIDESZ 
 
     
2073   Száma: 2020.06.25/16/0/A/KT 
 
73/2020. Kth. 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása 
(Vadkerti út, Eperd utca) 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b), és c) pontja szerint meghirdetett pályázati kiírásra, ezen belül 
c) alcél: belterületi utak, járdák, hidak felújítása pont szerint a Vadkerti út egy részének 
és az Eperd utcának a burkolat és útszegély felújítására (Kiskunhalas, hrsz. 1215 hrsz 
és 996 hrsz) 40.000.000,-Ft támogatási összegre. A Képviselő-testület a beruházás 
megvalósításához szükséges saját forrást a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja 
32.400.000,-Ft összegben. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok 
aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére, valamint a támogatás elnyerése esetén 
a beruházás megvalósítására. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázattal kapcsolatos megvalósítás és 
finanszírozás tervezett időbeli ütemezését a pályázat pozitív elbírálásáról szóló 
miniszteri döntés várható időpontjára tekintettel a következők szerint elfogadja: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának " Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
" benyújtott pályázatának megvalósítási és finanszírozási ütemterve 

  Tevékenység kezdete Tevékenység vége Pénzügyi teljesítés 

Projekt megvalósítás 
teljes időszaka 

2021. január 2021. november 2021. december 

Műszaki ellenőrzés 2021. január 2021. november 2021. december 
Építési munka 2021. április 2021. november 2021.december 

 
 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

17 
 
17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A 917 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítése (Kassa utca) 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2074   Száma: 20.06.25/17/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat #18; 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 
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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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2074   Száma: 2020.06.25/17/0/A/KT 
 
74/2020. Kth. 
A 917 hrsz alatti ingatlan egy részének értékesítése (Kassa utca) 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 917 hrsz alatti ingatlant. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, ezzel 
egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a beépítésre szánt területrész 
törzsvagyonból történő kivételéről is. 
 
2. A Képviselő-testület a Kiskunhalas, 917 hrsz alatti ingatlannak a rendezési terv szerint 
beépítésre szánt részét a megosztást követően értékesíteni kívánja Püspöki István vevő részére 
3.500.Ft/m2 vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírásra. 
 
 
Határidő: 2020. augusztus 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: kérelmező 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
18 

 
18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A régi Posta épület felújításához kapcsolódó felhatalmazás  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
Annyit tenne hozzá, hogy a főtér egyik impozáns épületének felújításáról van szó, amely 
többségi önkormányzati tulajdonban van. Azt gondolja, alapvetően az ő dolguk, hogy 
kezdeményezzék ennek az épületnek a felújítását. Remélik, hogy a közeljövőben találnak majd 
erre forrásokat is és megkezdődhet ennek a fontos épületnek a felújítása. Ehhez azt gondolja, 
hogy szükséges a képviselő-testület általi útkijelölés. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2075   Száma: 20.06.25/18/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat #19; 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 
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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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2075   Száma: 2020.06.25/18/0/A/KT 
 
75/2020. Kth. 
A régi Posta épület felújításához kapcsolódó felhatalmazás 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi Városgazda 
Zrt.-t, mint a Bethlen Gábor tér 6. szám alatti társasházban található önkormányzati vagyon 
kezelőjét, hogy a társasház közgyűlésén az ingatlan külső felújításához szükséges anyagi fedezet 
megteremtése érdekében javaslatot tegyen a közös költség jelentős mértékű emelésére, 
pótbefizetés elrendelésére, hitelfelvételre.  
 
 
Határidő: 2020. augusztus 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgató 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető     
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
19 

 
19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A városháza tornyának hasznosításba adása a Thorma János Múzeum 
részére  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
A Városháza torony felújítása a végéhez közeledik. Azt tudja elmondani, arra készülnek, hogy 
jövő hét pénteken hivatalosan is átadnák a tornyot. A beruházás elkészült és kell utána is 
valamit kezdeni, hasznosítaniuk kell. Arról szól az előterjesztés, hogy ezt a Thorma János 
Múzeum keretében képzelik el. Reméli, hogy jól fog tudni ez a két funkció együttműködni majd 
a jövőben. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2076   Száma: 20.06.25/19/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat #20; 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 
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Szabadi István Igen MHM 
Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 
Várnai Iván Igen MMM 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
 
     
2076   Száma: 2020.06.25/19/0/A/KT 
 
76/2020. Kth. 
A városháza tornyának hasznosításba adása a Thorma János Múzeum részére 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Thorma 

János Múzeum részére térítésmentesen, közfeladat ellátása céljából hasznosításba adja a 
6400 Kiskunhalas, 1. hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Hősök tere 1. (Kiskunhalas 
Város Önkormányzata) szám alatti ingatlanból, a műemlék városháza épületén belül az 
első emeleten lévő kilátótorony és az előtte lévő fogadószintet (Panorámatorony).  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
melléklet szerinti Hasznosítási szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására. 

 
 
Határidő: 2020. július 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Havasi Szibilla pályázati ügyintéző 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Szakál Aurél igazgató, Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
20 

 
20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Az alakuló ülésen lett volna feladat, de ez elmaradt. Ezt most fogják pótolni. 
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-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2077   Száma: 20.06.25/20/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat #21; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Igen MMM 
Fülöp Róbert Távol FIDESZ 
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2077   Száma: 2020.06.25/20/0/A/KT 
 
 
77/2020. Kth. 
Polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Róbert főállású 
polgármester idegennyelvtudási pótlékát angol nyelvű komplex alapfokú, és középfokú 
szóbeli nyelvvizsgája után – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésében foglaltakra – 2019. október 13. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
- angol nyelvvizsga pótlék összege (illetményalap 20 %-a): 7.730.- Ft /hónap  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Fülöp Róbert 
főállású polgármester idegennyelv tudási pótléka 2019. október 13. napjától 
jogviszonya idejére kifizetésre kerüljön. 

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Fülöp 
Róbert főállású polgármester részére a 2019. október 13. napjától 2020. június 30. 
napjáig esedékes, összesen 58.678,- forint idegennyelv tudási pótlék egy összegben 
kerüljön kifizetésre. A polgármestert 2020. július 01-től havonta megillető idegennyelv 
tudási pótlék havi számfejtés alapján kerül kifizetésre részére. Az idegennyelv tudási 
pótlék összege a költségvetésben rendelkezésre áll. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket - különösen az idegennyelv tudási pótlék számfejtésére 
vonatkozó intézkedéseket – tegye meg. 

 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős:  Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Büki Rita munkaügyi ügyintéző 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
21 

 
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmények átadás-átvétele kapcsán kötött megállapodás és vagyonkezelési szerződés 
módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
Itt az óvoda miatti területrendezésből fakadóan kell módosítaniuk a vagyonkezelési 
szerződésen, ami a Kertvárosi Óvodát jelenti óvodaként. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2078   Száma: 20.06.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat #22; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2078   Száma: 2020.06.25/21/0/A/KT 
 
78/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadás-átvétele 
kapcsán kötött megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat 1. 

melléklete szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
közötti megállapodás 3. számú módosítását. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat 2. 
melléklet szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
közötti vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítását. 

3. A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-
módosítás és a vagyonkezelési szerződés-módosítás aláírására. 

 
 
Határidő: 2020. szeptember 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Vágó Ferencné tankerületi igazgató, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 2. 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
22 

 
22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes 
szolgáltatásainak átszervezése  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az átszervezés elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2079   Száma: 20.06.25/22/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat #23; 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: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
Gyöngyi László Igen FIDESZ 
Harkai Péter Igen MMM 
Hunyadi Péter 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 
Juhász György Távol FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2079   Száma: 2020.06.25/22/0/A/KT 
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79/2020. Kth. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatásainak 
átszervezése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi szolgáltatásainak 
átszervezéséhez, azzal, hogy a szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Családok Átmeneti 

Otthona II. intézményi egység megszüntetéséhez. 
Határidő: 2020. szeptember 30-ig 
 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása intézmény megszüntetéséhez. 
Határidő: 2020. szeptember 30-ig 
 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a hajléktalanok éjjeli 
menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi egység 30 
férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges 
legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket a költségvetésében 
biztosítja. 

 
5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a nappali melegedő 

(6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi egység 30 férőhelyes 
kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges legrövidebb 
határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 
 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Családok Átmeneti 
Otthona I. intézményi egységhez kapcsolódó külső férőhely (6400 Kiskunhalas, Molnár 
u. 6.) 12 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a 
lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket a 
költségvetésében biztosítja. 
 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámát 2020. október 1. 
napjától 218 főben határozza meg.  
 

8. A Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Polgármesterét, hogy az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz szükséges minden 
nyilatkozatot megtegye, az eljárásokat lefolytassa, dokumentumokat aláírja. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző, 
Juhász György igazgató, HTKT Szociális Szolgáltató Központ, Nyúl u. 5-7. 
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 
Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
23 

 
23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2080   Száma: 20.06.25/23/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 15:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat #24; 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: 
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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 
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 
Juhász György Távol FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2080   Száma: 2020.06.25/23/0/A/KT 
 
80/2020. Kth. 
Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely 
vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által lefolytatandó működési 
engedélyeztetési eljárást, annak érdekében, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 
részére új telephelyként kerüljön bejegyzésre a Kiskunhalas, a 6400 Kiskunhalas, 3662 
hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlan 
(Polgármesteri Hivatal régi épülete-Kisvárosháza), továbbá a 6400 Kiskunhalas, Thúry 
József utca 6 sz. alatti ingatlan telephely működésére vonatkozó engedély visszavonásra 
kerüljön. 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a működési engedélyezési eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő intézkedések 
megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozatok és esetleges módosítások aláírására. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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-----Napirendi pont----- 
24 

 
 
24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
2019.évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető: 
 
Konkrét hozzáfűznivalója nem lenne az előterjesztéshez, csak szeretné megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönje minden munkatársának a tavalyi évi munkáját, s megköszönje azoknak a 
magánszemélyeknek, szervezeteknek, vállalkozóknak, akik különböző szervezeti egységeik 
munkáját támogatták a saját maguk eszközeivel. Illetve a képviselő-testületnek is szeretné 
megköszönni, hogy biztosította a megfelelő működéshez az anyagi forrásokat. Csak ennyit 
szeretett volna.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Azt gondolja, hogy a teljes évi kitartó munkát. A szolgáltató központnál is nagyon komoly 
szakmai munka zajlik, amit minden évben szoktak díjazni is. Ennek még előtte vannak, hiszen 
november ennek az időszaka.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2081   Száma: 20.06.25/24/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat #25; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 13 100.00 86.67 13 
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Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 13 100.00 86.67 13 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 2   13.33 2 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
Gyöngyi László Igen FIDESZ 
Harkai Péter Igen MMM 
Hunyadi Péter 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 
Juhász György Távol FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2081   Száma: 2020.06.25/24/0/A/KT 
 
81/2020. Kth. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető, Nyúl u. 5-7.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

25 
 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő Megállapodás 
bérlőkijelölési jog alapításáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2082   Száma: 20.06.25/25/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat #26; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
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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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2082   Száma: 2020.06.25/25/0/A/KT 
 
82/2020. Kth. 
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő Megállapodás bérlőkijelölési jog 
alapításáról 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság és Kiskunhalas Város Önkormányzata között a bérlőkijelölési jog 
alapítása tárgyában létrejövő Megállapodás 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötéséhez.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Megállapodás és esetleges módosításainak aláírására. 

 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Halasi Városgazda Zrt.  
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
dr. Rékasi Cecília aljegyző általa:  
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály, dr. 
Kovács Edina  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
26 

 
26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán felállított 
ideiglenes bizottság működési idejének módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Egyszerűen csak egy határidő módosításról van szó. Remélik, hogy ez a bizottság működését és 
a végeredményt nem fogja befolyásolni, s sikerül nyugvópontra jutni.   
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2083   Száma: 20.06.25/26/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat #27; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
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Takácsné Márta Gabriella Igen FIDESZ 
Várnai Iván Igen MMM 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2083   Száma: 2020.06.25/26/0/A/KT 
 
83/2020. Kth. 
Egyes állatok tartásával összefüggő kérdések vizsgálata kapcsán felállított ideiglenes bizottság 
működési idejének módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. Kth. számú 
határozatával megállapított és a 8/2020. (IV.07.) Polgármesteri határozattal módosított 
határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős ideiglenes bizottságot 
állít fel az egyes állattartással összefüggő kérdések 2020. szeptember 30. napjáig 
történő felmérése érdekében. Az ideiglenes bizottság általános jelleggel elemezheti a 
város közigazgatási területén hatályban lévő állattartással kapcsolatos szabályokat, 
összevetheti a magasabb szintű jogszabályokkal és elvi lehetőséget fogalmazhat meg 
– jogszabályokkal összhangban és alátámasztva– az állattartással, kiemelten a városi 
lótartással kapcsolatban.” 

2. A 38/2020. Kth. számú határozattal megállapított és a 8/2020. (IV.07.) Polgármesteri 
határozattal módosított határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„3. Az ideiglenes bizottság a felülvizsgálat befejezését követően a feltárás 
eredményéről és javaslatairól a 2020. évi októberi ülésre előterjesztést készít a 
Képviselő-testület részére.” 

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Hunyadi Péter képviselő 
Várnai Iván képviselő 
Szabadi István képviselő 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
27 

 
27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Felhatalmazás kérése önkormányzati beruházások esetén szükséges 
fakivágáshoz 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
A beruházások esetén, mint például az ipari parkok, kérnek olyan felhatalmazást, hogy 
közvetlenül dönthessen a fakivágásokról. Ahhoz, hogy jól tudjanak haladni, szükség lenne a 
gyors döntésekre. Erről szól az előterjesztés. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2084   Száma: 20.06.25/27/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat #28; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2084   Száma: 2020.06.25/27/0/A/KT 
 
 
84/2020. Kth. 
Felhatalmazás kérése önkormányzati beruházások esetén szükséges fakivágáshoz 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 
polgármestert, hogy az önkormányzati beruházások esetében, tekintettel a mindenkori főkertész 
előzetes szakvéleményére, döntsön a kivitelezés szempontjából elengedhetetlen, azt akadályozó 
fák leváltásáról, azzal a kikötéssel, hogy a döntés tartalmazzon pótlási kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezést is, valamint a jelen határozat által elrendelhető faleváltásokról adjon 
tájékoztatást a beruházások előrehaladásáról szóló tájékoztatóban. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző,  
Molnár Ferenc vezérigazgató, Halasi Városgazda Zrt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
28 

 
28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: 2020.évi hulladékgazdálkodási akcióterv tervezetének elfogadása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
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-----Kérdések----- 

 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Itt próbálták száma venni azokat a területeket, ahol be tud avatkozni az önkormányzatuk annak 
érdekében, hogy az illegális hulladéklerakás ellen tudjanak védekezni, illetve a városukat 
tisztábban tudják tartani. Azt gondolja, hogy maga a terv jól össze van állítva. Reméli, hogy 
elfogadása után fognak tudni olyan javaslatokat a képviselők elé hozni, amivel érdemben is 
módosítani tudnak a mindennapjaikon és a környezetükön.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Vincze Attila képviselő: 
 
Kíváncsian várta ezt az előterjesztést. A társasházi viszonyok rendezése címszó alatt feladatokat 
fog a társasházi közös képviselőkre ez a rendelet-tervezetük. Még mielőtt ebbe mélyebben 
belemennek, azt szeretné kérni, próbálják meg azzal segíteni a társasházi közös képviselők 
munkáját, hogy a tárgyi eszközöket, tárgyi feltételeket tudják biztosítani a szolgáltatóval. A 
tavasz folyamán többször felmerült a kukák kérvénye és cseréje, de ez a mai napig nem történt 
meg. Ha ők hoznak egy olyan rendeletet, amiben szankcionálják a közös képviselők el nem 
végzett feladatát, nem biztos, hogy jelen pillanatban jó lenne. Nem a közös képviselők hibája, 
hanem a szolgáltatóé, hogy nem tud részükre olyan 400 literes, akár szerves hulladékgyűjtőt 
biztosítani, ami az ő igényüket kielégítené, de ez csak észrevétel volt, hogy ezzel próbálják majd 
segíteni a közös képviselők munkáját.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Azt gondolja, hogy ma az irányt jelöli ki a képviselő-testület. Rendeletalkotásra, határidőkre a 
következő döntések nyomán fog lehetőség adódni a képviselőknek. Célszerűnek tartja egyébként 
is, hogy amikor erről a témáról beszélgetnek, egyeztetnek, egy olyan egyeztetést is elő kell 
irányozni, amelyben a társasházi képviselőket majd meg fogják hívni, mint társasházkezelőket.  
Egyeztetnek arról, hogy milyen módosításokat kívánnak megfogalmazni. Nem szeretne olyan 
helyzetbe kerülni, hogy elfogadnak nagyon szigorú szabályozást, amit aztán lehetetlen lesz 
betartani. Mindegy, hogy milyen oknál fogva. Hogy maga a szolgáltató nem fogja tudni 
teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket megfogalmaznak, vagy a társasház nem tudja 
teljesíteni. Ezeket mind meg kell vizsgálni. Ő is azt szeretné, hogy olyan módosításokat tudjanak 
idehozni, amelyek mindenki számára elfogadhatóak és teljesíthetőek. Ennek így kell majd 
idekerülnie vissza, amikor a következő alkalommal vissza fogják hozni. 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az akcióterv elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2085   Száma: 20.06.25/28/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat #29; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2085   Száma: 2020.06.25/28/0/A/KT 
 
 
85/2020. Kth. 
2020. évi hulladékgazdálkodási akcióterv tervezetének elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi 
hulladékgazdálkodási akcióterv tervezetét a melléklet szerint, továbbá felhatalmazza Fülöp 
Róbert polgármestert a részletes szabályrendszer kidolgozására. 
 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 
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Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
29 

 
29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: 2019.évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi 
buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Szokásos, minden évben kapnak beszámolót a Kft.-től. Azt gondolja, hogy az utóbbi időben 
komolyabb beszámolókat kaptak. Régebben voltak egy oldalasok, de szerinte amelyek 
mostanában érkeznek, ezek kielégítőek.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2086   Száma: 20.06.25/29/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat #30; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
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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 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2086   Száma: 2020.06.25/29/0/A/KT 
 
86/2020. Kth. 
2019. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési szolgáltatás 
tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 
kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolóját. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
Weiszhaupt János szakmai vezető, Halas Busz Kft. Eötvös u. 2. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
30 
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30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2019. évi ellátásáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Várnai Iván képviselő: 
 
A római katolikus temetővel kapcsolatban szeretne szólni. Már korábban is említette, de nem 
történt semmi. A katolikus temetőben van egy kiszáradt gesztenyefa már évek óta, amit ki kellene 
vágni. Most már a bejáratnál is van egy kiszáradt akácfa, s félig kiszáradt akácfa. Azokat is 
gondozni kellene. Azt írják, hogy a szemétszállítás folyamatos. Valóban folyamatossá kellene 
tenni. Nem folyamatos. Már említette, hogy halottak napjára, karácsonyra sem szállították el. 
Azt megelőzően már hosszú ideje a szemétlerakók mellett felhalmozódott a szemét. Ősszel, télen 
a lehulló faleveleket nem takarítják el. Nem szállítják el azokat sem, amelyeket a hozzátartozók 
összesöpörnek és a fák tövében felhalmoznak. Ismételten a temető rendfenntartására nagyobb 
figyelmet kérne fordítani.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Köszöni a hozzászólást, Megerősíteni tudja, hogy a szolgáltatóval egyeztettek nem túl rég más 
témából adódóan. Jelezték ők is, hogy gondjaik vannak a hulladékszállítás tekintetében. Lesz 
taggyűlése majd a hulladékos cégnek. Ott mindenképpen jelezni fogja ezt a fajta kérést. 
Egyébként a további észrevételeket el fogják küldeni a szolgáltató felé. Remélik, hogy ők is 
figyelembe veszik. 
 
Várnai Iván képviselő: 
 
Fél éve említette.  
 
Vincze Attila képviselő: 
 
Egy érdekes adatra lett figyelmes bizottsági ülésen, beszéltek is róla. A köztemetések száma 
közel 10 %. Nem tudja, hogy ez sok, vagy kevés. Úgy gondolja, hogy sok. Érdemes lenne ezen 
elgondolkodni, vagy átbeszélni, vagy valamilyen döntést hozni majd, szigorítani. Ez egyre 
jelentősebb összegbe kerül az önkormányzatnak.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ő is azt gondolja, hogy ez a mérték nincs teljesen rendben és arányban. Ezzel a kérdéssel 
foglalkozniuk kell a jövőben.  
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 2087   Száma: 20.06.25/30/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat #31; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2087   Száma: 2020.06.25/30/0/A/KT 
 
87/2020. Kth. 
Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2019. évi ellátásáról 
 

H a t á r o z a t  
 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség 2019. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját, 
valamint a 2020. évi munkatervét az I. sz. melléklet szerint. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus 
Főplébánia 2019. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló, valamint a 2020. évi munkatervét 
a II. sz. melléklet szerint.  

 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Római Katolikus Főplébánia, 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14. 
Édes Árpád, elnök-lelkész, Kiskunhalasi Református Egyházközség 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető,  
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
31 

 
31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Magyar Kettlebell Sportági Szövetség székhelyhasználati kérelme 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
A Bundzsák Dezső Sportközpontban lévő egyik sportág szeretné a helyi szövetséget létrehozni 
és ide bejegyeztetni a székhelyet. Azt gondolja, hogy az ilyen kezdeményezéseknek örülniük kell.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Vincze Attila képviselő: 
 
Az egy örvendetes dolog, amikor egy sportág alakul Magyarországon, városukban, vagy végzi 
munkáját, feladatát. Úgy gondolja, az egy külön elismerés, amikor egy szövetség ide hozza a 
székhelyét, s innen irányítja, mégha a kezdetek elején is jár ez a sportegyesület, illetve ez a 
szakág. Azt gondolja, támogatásukról kell biztosítaniuk ezt az előterjesztést, hiszen 
megérdemlik ezek a sportolók.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a székhelyhasználati kérelem elfogadásáról 
kéri a képviselők szavazatát.  



88 

 

 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2088   Száma: 20.06.25/31/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat #32; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2088   Száma: 2020.06.25/31/0/A/KT 
 
 
88/2020. Kth. 
A Magyar Kettlebell Sportági Szövetség székhelyhasználati kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja, hogy a 
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Magyar Kettlebell Sportági Szövetség a Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló, Kiskunhalas 2385/4 hrsz. alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, 
Kertész u. 28. szám alatti földterületet határozatlan ideig térítésmentesen székhelyként 
használja, és az ingatlan az egyesület székhelyeként a Kecskeméti Törvényszék 
nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön. 
 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Szili Anett titkársági ügyintéző 
Magyar Kettlebell Sportági Szövetség, Suhajda László elnök, 6000 Kecskemét, Méntelek 
tanya 69. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
32 

 
32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Jelentés a 2019. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Minden évben az előző évi ellenőrzések tapasztalatairól be kell számolniuk, így gyakorlatilag 
ez egy technikai jellegű előterjesztés.  
 

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jelentés elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2089   Száma: 20.06.25/32/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:18  
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Típusa: Nyílt 
Határozat #33; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2089   Száma: 2020.06.25/32/0/A/KT 
 
89/2020. Kth. 
Jelentés a 2019. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben végrehajtott 
felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített, a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző, belső ellenőrzési vezető 
Szili Anett titkársági ügyintéző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
33 

 
33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák Szervezeti és működési szabályzatának, Szakmai programjának, Pedagógiai 
programjának és Házirendjének módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Juhász Gábor közművelődési referens: 
 
Csak egy mondat, rövid összefoglaló. A Kiskunhalas Bóbita Óvoda és Bölcsőde dokumentumait 
a bölcsődei férőhelybővítés miatt hozták ide a testület elé, ugyanis szeptembertől újabb 
bölcsődei csoporttal bővül az ellátás. A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák dokumentumait pedig 
a Kertvárosi Óvoda megnyitásával kapcsolatosan átszervezésre kerül az intézmény. Emellett 
még néhány apróbb szakmai kiegészítést is eszközöltek a vezető óvónők ebben a 
dokumentumban.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2090   Száma: 20.06.25/33/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat #34; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2090   Száma: 2020.06.25/33/0/A/KT 
 
90/2020. Kth. 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde valamint a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szervezeti 
és működési szabályzatának, Szakmai programjának, Pedagógiai programjának és 
Házirendjének módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata, Pedagógiai programja, Szakmai programja és 
Házirendje módosítását az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Szervezeti és működési szabályzata, Pedagógiai programja és Házirendje módosítását a 2. 
számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Szeriné Ferencsik Yvette intézményvezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Kuruc v.t. 
17. 
Ácsné Fehér Klára intézményvezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E.u. 4. 
Juhász Gábor közművelődési referens, Köznevelés és Művelődés 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
34 

 
34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Juhász Gábor közművelődési referens: 
 
Törvényi kötelezettség miatt a fenntartó kell, hogy meghatározza a következő nevelési évben 
indítandó csoportok, illetve osztályok létszámát. Jelen esetben az óvodai csoportok számát 
meghatározzák. A mellékelt táblázatban láthatják a képviselők ezt. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2091   Száma: 20.06.25/34/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat #35; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2091   Száma: 2020.06.25/34/0/A/KT 
 
91/2020. Kth. 
2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – az önkormányzat 
által fenntartott óvodai intézményekben az alábbi, óvodai csoportszámok indítását engedélyezi 
a 2020/2021. nevelési évben: 

 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde  

Kuruc Vitézek Téri Óvoda 
11 óvodai csoport 

+2 bölcsődei csoport 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda 

(mindkét csoport a Kertvárosi Óvodába kerül) 
2 óvodai csoport 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 
(egy csoport a Kertvárosi Óvodába kerül) 

4 óvodai csoport 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 2 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport 

Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda telephely 1 óvodai csoport 
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Határidő: 2020. szeptember 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Barnáné Szabó Mikor Márta óvodavezető, Százszorszép Óvodák 
Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
35 

 
35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Juhász Gábor közművelődési referens:  
 
Az SZMSZ (lásd: szervezeti és működési szabályzat) rendelkezik az irányában, hogy a 
Települési Értéktár Bizottság félévente beszámol az elmúlt félév tevékenységéről. Múzeum 
igazgató úr a Települési Értéktár Bizottság elnöke a beszámolóját megküldte, ez került a 
képviselő-testület elé. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2092   Száma: 20.06.25/35/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat #36; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2092   Száma: 2020.06.25/35/0/A/KT 
 
92/2020. Kth. 
Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság működéséről 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár 
Bizottság I. félévi működéséről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Szakál Aurél elnök, Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

36 
 
36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolójának és 
közhasznúsági mellékleteinek elfogadása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ebben az egy előterjesztésben foglalták össze mindhárom közalapítványuk beszámolóját. 
Reméli, hogy volt idő áttekinteni őket és el tudják fogadni a mai napon a beszámolókat. Ahogy 
látta, a Halasi Csipke Közalapítvány részéről vannak itt a vezetők. Ha van esetleg hozzájuk 
kérdés, őket meg tudják kérdezni. Amennyiben másik alapítványok tekintetében lenne kérdés, 
akkor pedig igyekeznek akár utólag választ adni a kérdésre.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Vincze Attila képviselő: 
 
Csak jókívánságait szeretné kifejezni mind a négy alapítványuk vezetőjének, illetve akik abban 
a dolgoztak, tettek, színesítették városuk közéletét. Nagy köszönet a munkájukért.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Négy alapítvány, nem három, rosszul mondta. Elnézést. További hozzászólás nem lévén a vitát 
lezárja. Azt gondolja, hogy mindannyian csatlakoznak Képviselő úr hozzászólásához, 
amennyiben elfogadják a beszámolókat. A beszámolók elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2093   Száma: 20.06.25/36/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat #37; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2093   Száma: 2020.06.25/36/0/A/KT 
 
93/2020. Kth. 
Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági 
mellékleteinek elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városért 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Karsai Zsuzsanna elnök, Berki Viola Közalapítvány, Hősök tere 1. 
 
Pajor Kálmán elnök, Halasi Csipke Közalapítvány, Kossuth u. 37/A 
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Horváth Anikó elnök, Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, Kertész u. 28/A 
 
Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány, Hősök tere 1.  
 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
37 

 
37. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzati 2019.évi 
beszámolójának elfogadása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Köves Ágnes elnök asszony nincs körükben, de azt gondolja, igyekeznek válaszolni a 
kérdésekre, amennyiben lesznek. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2094   Száma: 20.06.25/37/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat #38; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2094   Száma: 2020.06.25/37/0/A/KT 
 
94/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi beszámolójának elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal. 
 
 
Határidő: 2020. július 2. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Köves Ágnes CNÖ elnök, Tó u. 36. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
38 



101 

 

 
38. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi adóztatásáról  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Dutkay Lóránt adócsoport vezető:  
 
Először is engedjék meg, hogy bemutatkozzon. Dutkay Lórántnak hívják és 2020. áprilisa óta 
látja el az adócsoportnál a vezetői feladatokat.  
2019-ben is az adócsoportnál tevékenykedett, úgyhogy van rálátása az adócsoport munkájára. 
A 2019.adóévet egy sikeres, de kihívásokkal teli évnek véli. Először essen egy-két szó a 
kihívásokról.  
Az önkormányzatuk 2019. tavaszán csatlakozott az ASP adó- és iratkezelési szakrendszerhez, 
ami egy komplett informatikai átállást jelentett. Ez az év első felében elsősorban oktatásokkal, 
a második felében a program használatával, gyermekbetegségével kapcsolatos kihívásokkal 
jelentkezett. Emellett az adószakrendszer mellett az adózói felület, az adózók számára elérhető 
felület is változott. Megszámlálhatatlan mennyiségű telefont kaptak ezzel kapcsolatban, hogy 
segítsék az adózókat, illetve képviselőiket a rendszer helyes használatában. Igyekeztek ezeknek 
a kéréseknek, igényeknek maximálisan megfelelni.  
Essen néhány szó az eredményekről. 2019.adóévben összesen 1.597.000.000 bevétel került be 
az önkormányzathoz. Ez a szám 105 millió Ft-tal haladta meg az előző évet. Ez egy 7,1 %-os 
növekedés. Jó kérdés, hogy ez jó eredmény-e, avagy nem. Azt gondolja, hogy igen. Ezzel a 
számmal nemcsak a költségvetési előirányzatot, hanem az ország GDP-ben kifejezett gazdasági 
növekedését is sikerült felülmúlni. Ezúton szeretné megköszönni ezt a szép eredményt. 
Elsősorban az adófizető állampolgároknak, másrészről pedig az adócsoport dolgozóinak.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Köszöni a kiegészítés, azt gondolja, hogy minden szavával egyet tudnak érteni. Azzal is, hogy 
talán az idei év még több kihívással, másfajta, de komoly kihívásokkal tűzdelt lesz. Jó munkát 
kíván hozzá ezúton is minden munkatársának. 
 

-----Kérdések----- 
 

Szabadi István képviselő: 
 
Ez megnövekedett adóellenőrzést is jelent-e majd a jövőt illetően? 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Azt gondolja, hogy mindenképpen kell erre a területre is koncentrálni.  
 
Dutkay Lóránt adócsoport vezető: 
 
Igen, határozottan. Mint említette, a 2019-es év egy átállási év volt, ami a kapacitásukat 
messzemenőkig lekötötte. A 2020-as év várható és tervben van adóellenőrzések lefolytatása, 
amivel kapcsolatban a tervezési fázisban vannak. Ahogy elkészülnek a tervek, utána a 
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megvalósítás a következő lépés.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2095   Száma: 20.06.25/38/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat #39; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2095   Száma: 2020.06.25/38/0/A/KT 
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95/2020. Kth. 
Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi adóztatásáról 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 2019. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Dutkay Lóránt adócsoport vezetője 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
39 

 
 
39. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Azt gondolja, jó összefoglalja azokat a döntéseket, amelyeket meghoztak az elmúlt időszakban.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2096   Száma: 20.06.25/39/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat #40; Elfogadva 
Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2096   Száma: 2020.06.25/39/0/A/KT 
 
96/2020. Kth. 
Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 1-46./2020. 
számú polgármesteri határozatait, valamint 8/2020. (V.26.) rendeletét megvizsgálta és 
változatlan formában hatályban tartja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 5//2020. 
(V.04.) rendeletet – amely a veszélyhelyzet megszűntével hatályon kívül van – felülvizsgálta 
és egyetértését adja. 
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Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
40 

 
40. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ez egy szokásos, minden testületi ülésen előkerülő téma. 

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2097   Száma: 20.06.25/40/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat #41; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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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 
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 
Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2097   Száma: 2020.06.25/40/0/A/KT 
 
97/2020. 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 március, április, május, június havi beszámolót.  
 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
41 

 
41. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Tájékoztató a 2019.évi behajthatatlan követelések kivezetéséről a számviteli 
nyilvántartásból 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Technikai jellegű egyébként az előterjesztés, hiszen olyan tételek szerepelnek benne, melyek 
behajtására már abszolút nincs esély és lehetőség.  
 
A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 2098   Száma: 20.06.25/41/0/A/KT 
Ideje: 2020 június 25 16:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat #42; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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 
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Vizkeleti Szabolcs Távol MMM 
 
     
2098   Száma: 2020.06.25/41/0/A/KT 
 
 

-----Napirendi pont----- 
42 

 
42. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve.  
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
A legutóbbi alkalommal nem tudott Szabadi István képviselő itt lenni, amikor erre a részére 
tértek a napirendeknek, így most újra beterjesztették. 
 
Szabadi István képviselő: 
 
A válaszokat elfogadja. Nagy reményét fejezi ki az ideiglenes bizottság munkájában, ami 
valóban nyugvópontot jelenthet ebben az ügyben. 
 
Fülöp Róbert polgármester: 
 
Ezzel az interpellációs válaszadások végére jutottak. Azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs 
képviselői interpelláció a mai napon. Így tehát ez volt az utolsó napirendi pontjuk. Nagyon 
szépen köszöni mindenkinek a mai hatékony munkáját. További szép napot kíván mindenkinek, 
a mai ülés ezzel bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Kollárné dr. Lengyel Linda :) 
   polgármester       jegyző 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 
 
 
 (:Szabadi István :)     (:Takácsné Márta Gabriella :) 


