
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata nagyértékű eszközeinek selejtezése  
 

97/2020. (XII.17.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi nagyértékű eszközök selejtezését, 
valamint a selejtezési bizottság javaslata alapján a nyilvántartásból való kivezetését: 
a) DAOP-2.1.1/J-12 Csipkeház és park rehabilitációs pályázathoz készített terv, mely 

a nyilvántartás szerint 13.934.099 Ft értékű, valamint a 
b) DAOP 5.2.1 pályázat Déli záportározó terve, amely 9.834.125 Ft értékű. 
 

2. A szükséges dokumentumok aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. 
 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek.  

INDOKOLÁS 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
alapján „az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv, és az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaság kezelésében lévő a feladat ellátás szempontjából 
szükségtelenné vált, továbbá a pótlási kötelezettséggel járó tárgyi eszköz értékesítéséhez, 
selejtezéséhez és nyilvántartásból történő kivezetéshez szükséges hozzájárulás megadásáról a) 
nettó 3 millió forintot el nem érő egyedi nyilvántartási érték esetén a polgármester, b) nettó 3 millió 
forintot elérő, vagy azt meghaladó egyedi nyilvántartási érték esetén a Képviselő – testület 
dönt”.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 
szabályzata alapján felállított selejtezési Bizottság azzal a javaslattal élt, hogy a nyilvántartásból az 
alábbi 3 millió forint feletti eszközök selejtezése szükséges: 

 DAOP-2.1.1/J-12 Csipkeház és park rehabilitációs pályázathoz készített terv, mely a 
nyilvántartás szerint 13.934.099 Ft értékű, valamint a 

 DAOP 5.2.1 pályázat Déli záportározó terve, amely 9.834.125 Ft értékkel szerepel a 
nyilvántartásunkban. 

A Városfejlesztési osztályvezető által adott szakmai vélemény alapján: 
„A DAOP-2.1.1/J-12 Csipkeház és park rehabilitációs pályázathoz készített terv – mely a 
nyilvántartás szerint 13.934.099 Ft értékű és a 14028 leltári számon szerepel – megvalósítására nem 
fog sor kerülni, tekintettel arra, hogy a Csipkeház későbbi pályázat keretében más módon került 
felújításra.  
 
A DAOP 5.2.1 pályázat Déli záportározó terve – amely 9.834.125 Ft értékkel, 12232 leltári számon 
szerepel a nyilvántartásunkban – nem fog megvalósulni, mert a megvalósítás az egyéb 
vízgazdálkodási jellegű intézkedések miatt okafogyottá vált, valamint a létesítésre vonatkozó 
jogszabályi környezet is megváltozott.” 
 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet 
alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 
A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2020. december 17. 

 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 
         polgármester 








