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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20160906_rk\2016 szeptember 06 001.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2016.09.06.  Rendkívüli ülés     15:04 

 

Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/C.) 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4. 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hevesiné Vincze Éva 1 FIDESZ-KDNP 

7. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12. Tapodi Attila 1   SHT 

13.  

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

 (12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

2. Váradi Krisztián 1   SHT 

3. Vizkeleti Szabolcs 1   SHT 

 

 (3 fő 20 %) 

 

Szűcs Csaba alpolgármester 

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Csendes Ildikó       pénzügyi és gazdálkodási  
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        osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési 

osztályvezető 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Bognárné Nagy Éva és Tapodi Attila képviselőket.  

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. 

 

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

érkezett „A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó gyermek- és 

ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született Együttműködési megállapodás 2.sz. 

módosítása” című előterjesztést 7.napirendi pontként, valamint a „A Városért Közalapítvány 

részére nyújtandó támogatás” című előterjesztést 8.napirendi pontként kívánja tárgyalni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa fentebb ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 731   Száma: 16.09.06/0/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; 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 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

731   Száma: 2016.09.06/0/0/A/KT 

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend előadója: 

1.  A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiegészítése 

 

Komlósné dr. Fekete 

Anikó jegyző 

 

2.  A „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú 

pályázat benyújtása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Rendezési terv szerinti területrendezés Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Kunfehértó felé haladó kerékpárút tervezési munkái 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 

EFOP-3.2.9-16 pályázati felhívásra beadandó pályázat 

engedélyezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó 

gyermek- és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született 

Együttműködési megállapodás 2.sz. módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Városért Közalapítvány részére nyújtandó támogatás Fülöp Róbert 

polgármester 
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-----Napirendi pont----- 

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiegészítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A népszavazás miatti előkészületek miatt szükséges a mostani előterjesztést megtárgyalniuk és 

dönteni a témáról. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 732   Száma: 16.09.06/1/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

732   Száma: 2016.09.06/1/0/A/KT 

 

213/2016. Kth. 

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiegészíti 46/2014. 

(II.27.) számú határozatát, s a mellékletben felsorolt személyeket szavazatszámláló bizottsági 

tagnak és póttagnak megválasztja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

érintettek 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázat 

benyújtása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit gyorsan elmondana, bár gondolja, hogy a híradásokból értesültek a képviselők is, hogy 

megnyílt ez a lehetőség, hogy elektromos gépjárművekhez töltőállomásokat lehet létesíteni az 5 

ezer főnél nagyobb településeken. A pályázat benyújtásához szükséges a felhatalmazás, amit 

most kérnének meg a képviselő-testülettől. Alapvetően több típusú berendezés van, de ezt 

részletesen leírja az előterjesztés is. Azt gondolja, hogy ami az előterjesztésben meg lett jelölve, 

az egy jó középút, s ha ezekből nekik sikerülne megnyerni akár egyet is, akkor előrébb lenne 

városuk. Bár most még nincs túl sok elektromos autó. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról, vagyis a pályázat 

benyújtásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 733   Száma: 16.09.06/2/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 



7 
 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

733   Száma: 2016.09.06/2/0/A/KT 

 

214/2016. Kth. 

A „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázat benyújtása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium 

által meghirdetett pályázati kiírásra „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram 

célú felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület az esetlegesen felmerülő saját 

forrás biztosításáról, annak felmerülését követően dönt. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Havasi Szibilla beruházási ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A közbeszerzési terv most napirenden lévő módosítása összefügg az 5.napirendi ponttal, a 

Kunfehértó felé tervezendő kerékpárúttal, hiszen ha azt is elfogadja a képviselő-testület, akkor 

ott egy beszerzési eljárás fog beindulni, aminek az a feltétele, hogy a közbeszerzési tervben 

szerepeljen a tervezett beszerzés. A mostani módosítás elsősorban emiatt került napirendre, 

hogy a kerékpárút tervezés közbeszerzését le tudják bonyolítani. Ez került bele új elemként.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Új elemként látja a közbeszerzési tervben az eszközbeszerzést a közfoglalkoztatási 

programokhoz elnevezésű sort. Nézte a közbeszerzési hatóság honlapján, hogy júniusi 

megjelenésű közbeszerzésből már kettő darab teljesült. Most lehet, hogy az ő értelmezésében, 

vagy olvasatában van a probléma. Így szabályos, hogy utólag módosítják a közbeszerzési 

tervet? Úgy látta, hogy itt egy szippantóautó, illetve egy nehézhenger beszerzéséről volt szó. A 

közbeszerzéséi szabályzatukban azt olvasta, hogy addig nem lehet közbeszerzési eljárást 

indítani, amíg az nem szerepel a közbeszerzési tervezetben. 

Két kérdése lenne még. Van egy közbeszerzési szabályzatuk és tervük, de sajnos ő nem találta 

meg a város honlapján. Ő kereste rossz helyen, vagy ez nincsen? Ott kellene lennie. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A második részére gyorsan válaszolna is. Megújították a honlapot, folyamatosan teszik fel az 

információkat. Elképzelhető, hogy ez még kimaradt. Ezt a jelzést figyelembe veszik és meg fogja 

nézetni konkrétan ezt a szabályzatot a kollgákkal. Ennek valóban fent kell lennie, 

megtalálhatónak kell lennie a honlapon. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

A közbeszerzési tervben a közfoglalkoztatási programokhoz tervezett beszerzéseik már 

szerepeltek régebben. Annyi módosítás történt, hogy a módosítást megelőző változatban úgy 

szerepelt, hogy eszközbeszerzés a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programokhoz. A 

mezőgazdasági szó került ki ebből pusztán, hiszen ennek a beszerzésnek a keretében nemcsak a 

mezőgazdasági programhoz szereztek be eszközöket, hanem az összes közfoglalkoztatási 

programhoz. Ilyen értelemben ez csak ennek a tervnek egyfajta pontosítása, de maga az 

eljárásrend és beszerzendő eszközök nem változtak természetesen. Elment volna az úgy is, de  

ha már napirendre került a módosítás, akkor ezt a módosítást eszközölték abban az egy 

pontban. Pusztán annyi, hogy a mezőgazdasági szűkítő jelzőt vették ki belőle, hogy az összes 

közfoglalkoztatási programra értendő ez a beszerzés, ami alapján történtek az eljárások. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Elnézést kér előre is. Megpróbálja nem kérdés formájában, de kimaradt egy dolog a Thorma 

János Múzeummal kapcsolatosan. Látja, hogy az törlésre került, vagy visszavonásra.  

Ezzel kapcsolatban, ha valamilyen tájékoztatás mégiscsak elhangozhatna az ülésen, hogy 

tulajdonképpen mi lesz a sorsa a múzeumnak, hiszen ott egy komoly gyűjteményt kellene 
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elhelyezniük.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden úgy tudná összefoglalni, hogy nagyon bíztak abban, hogy ez a pályázat, amit most már 

be is adtak, ami volt a képviselő-testület előtt, ez egy TOP-os pályázat, amiben a múzeum 

bővítésére vonatkozó igényüket megfogalmazták, azonban mivel nem született meg a támogatói 

döntés és nem tudtak valójában eljutni odáig, hogy szerződést kössenek. Egy feltételes 

közbeszerzést indítottak el pont azért, hogy ütemesen tudjon haladni a múzeum bővítése. Mivel 

nagyon lelassultak a dolgok, így ezt az eljárást egyszerűen nem tudták időben lezárni. 

Kénytelenek voltak azt mondani, hogy ezt visszavonják, s el fognak indítani egy újat. 

Természetesen arra számítanak, hogy amikor a döntés megszületik, az pozitív lesz, s fognak 

tudni menni ebben előre.Itt egy kicsit előreszaladtak, amikor a Thorma János Múzeum 

bővítésére már a tavasszal elindították a közbeszerzési eljárást. Egyébként rendkívül sokan 

jelentkeztek rá. Volt vagy 30 kivitelezői érdeklődés, de nem tudták végigcsinálni a közbeszerzési 

eljárást, mert nem volt forrásuk, ami alapján ezt szerződéskötésre lehetett volna vinni, éppen 

ezért vissza kellett vonni. 

Amint odajutnak, hogy a támogatói döntésről tudnak valamit, akkor beindítják azonnal újra a 

fogaskerekeket és remélhetőleg az új határidőn belül, hiszen módosítottak határidőt is 

egyébként az adományozóval, be fogják tudni fejezni a múzeum bővítését, s így ide tud érkezni a 

városba ez az adomány. Tulajdonképpen minden menetrend szerint ment, csupán a pályázat 

csúszása miatt kényszerültek erre, hogy visszavonják.  

Ha kielégítő a válasz, akkor köszöni. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a 

közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 734   Száma: 16.09.06/3/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

734   Száma: 2016.09.06/3/0/A/KT 

 

215/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, 

hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város honlapján tegye közzé. 

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 143/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető  

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Rendezési terv szerinti területrendezés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Ez egy viszonylag egyszerű olyan területrendezés, illetve területcsere, amit a rendezési tervük ír 

elő. Egy kertvárosban levő építési teleknek a kiegészítéséről van szó a közterület rovására. A 

rendezési tervük teszi ezt lehetővé, mivel a rendezési terven a közterület, magánterület határ be 

lett jelölve, ezért tulajdonképpen szükségszerű is, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, 

jelenleg közterületként használt területek egy része hozzácsatolásra kerüljön a magántulajdonú 

ingatlanhoz. Természetesen a szükséges közterület szélessége továbbra is megmaradna. A 

forgalmat és az út esetleges későbbi kiépítését ez nem akadályozza. Ott egy olyan hármas 

kereszteződés volt, aminek az egyik csücskéből lehet kiegészíteni ezt a magántulajdonú 

ingatlant. Az önkormányzat ezt az ingatlant, aminek egy részét most a képviselő-testület esetleg 

értékesíti, egyébként sem tudnák másra használni, így viszont egy minimális kis bevételt tud 

realizálni az önkormányzati költségvetés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 735   Száma: 16.09.06/4/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:19  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

735   Száma: 2016.09.06/4/0/A/KT 

 

 

216/2016. Kth. 

Rendezési terv szerinti területrendezés 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület értékesíti a 41872 hrsz alatti ingatlanból annak rendezési terv szerinti 

megosztását követően leválasztott 161 m2 részét Varga Tamás (6400 Kiskunhalas, Levendula 

utca 17.) részére 1.700.-Ft/m2 áron. A Varga Tamás tulajdonában levő 41873/7 hrsz alatti 32 

m2 nagyságú ingatlant és a 41873/6 hrsz alatti ingatlannak a rendezési terv szerint leválasztott 

részét, összesen 42 m2 nagyságú területet a vételárba 1.700.-Ft/m2 értéken beszámítja, mely 

területek az Önkormányzat tulajdonába és a 41872 hrsz alatti ingatlannal összevonásra 

kerülnek. 

A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és 

felhatalmazza a polgármestert a rendezési tervnek megfelelően elkészített változási vázrajz és a 

fentiek szerinti szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Varga Tamás, 6400 Kiskunhalas, Levendula utca 17. 

Halasi Városgazda Zrt., 6400 Kiskunhalas, Bem utca 1.fsz.15. 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya:Kunfehértó felé haladó kerékpárút tervezési munkái 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető: 

 

Mint ahogy röviden ismertették az előterjesztés szöveges indoklásában, önkormányzatuk 

határozott elképzelése az, hogy Kunfehértó felé is kerékpárutat épít, hiszen a kerékpáros 

úthálózat fejlesztése országszerte nagy népszerűségnek örvend, s ők sem szeretnének ebből 

kimaradni. Valójában a kiskunhalasiak már évtizedek óta várják ezt a lehetőséget, hogy 

Kunfehértóra biztonságosan el lehessen jutni kerékpárúton. Több nyomvonal variáció is 

felvetődött a Kunfehértóra való kerékpáros eljutás tekintetében. Elemezve a lehetőségeket, 

illetve az esetleg rendelkezésre álló forrásokat, mind a közlekedésbiztonságot és a beruházás 

költségvonzatait is, ez a megoldás tűnik a legkézenfekvőbbnek, illetve ez van leginkább 

közelebb a realitáshoz. A Kunfehértó felé vezető út valamelyik oldalára kerülne ez a 

kerékpárút. Azért nem tudja megmondani, hogy melyikre, mert a tervező kiválasztását követően 

lesz egy nyomvonalkijelölési procedúra, ami már a tervezési folyamat része. Akkor fogják 

megvizsgálni a tervezők, hogy melyik oldalon célszerű vezetni ezt a kerékpárutat.  

Az előterjesztés most arról szól, hogy egy megfelelő tervezőt ki tudjanak választani ennek a 

munkának az elvégzésére. Egyúttal már az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

elkészítésére is vonatkozik ez a tervezési megbízás, amit ki fognak írni. Ez egy közbeszerzési 

eljárás köteles beszerzés lesz, különösen azért, mert korábban már megrendelésre került a 

Tompa felé vezető kerékpárút engedélyezési terve. A mostani Kunfehértó felé vezető szakaszt 

egybe kell számítaniuk azzal a tervezési munkával, még akkor is, ha nem tudják, hogy ugyanaz 

lesz-e a tervezője, vagy valaki más. Emiatt ez már közbeszerzési eljárás köteles lesz. Most 

visszautalna a közbeszerzési tervre, hogy annak a módosítása is emiatt vált szükségessé.  

Ha a képviselő-testület erre forrást biztosít a mostani döntésével, s felhatalmazást ad a 

polgármesternek, akkor egy közbeszerzési eljárás keretében fognak erre tervezőt keresni. Ha az 

engedélyezési terv rendelkezésükre áll, akkor nagyobb eséllyel tudnak olyan pályázati 

kiírásokra rámozdulni, amelyek várhatóan megjelennek a közeljövőben. Eddig azért nem voltak 

sikeresek ezekben a kerékpárútépítésekben, mert amikor a kiírások megjelentek, s nekik nem 

álltak rendelkezésre tervek, akkor mindig olyan rövid volt a határidő, amikor egy ilyen 

komolyabb tervezési munka időigénye nem fért bele. Ezt a problémát megelőzendő gondolták 

azt, hogy célszerű lenne egy tervvel rendelkezniük abba az irányba is, ha erre megfelelő 

pályázati kiírás érkezik, akkor azonnal tudjanak rámozdulni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítés, hogy ezekben a pályázatokban az előkészítés költsége többnyire 

elszámolható. Tulajdonképpen, ha sikerül nyerniük, akkor ez egy megelőlegezést jelent, nem 

pedig egy végleges kiadást az önkormányzat számára.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Nem igazán tudja hogy működik ez, de feltételezi, hogy nem a közigazgatási határig fog a terv 

elkészülni, hanem a célállomásig. Kiskunhalas közigazgatási határáig van hatáskörük. A 

fehértói szakaszt a fehértóiak fogják? Ez valamilyen szinten biztos össze van hangolva. 

Erősítsék meg, hogy ez így működik.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Természetesen így működik, volt egyeztetés és Fehértó megtervezi a saját közigazgatási 

határán belül, Jánoshalma is megtervezi a saját közigazgatási határán belül, s Mélykút is. 

Effektíve ezzel rá fognak csatlakozni az 55-ösre ezen a módon kerékpárúttal, ha ezt a tervet 

sikerül megvalósítaniuk.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Képviselőtársa kérését szeretné tolmácsolni a tisztelt képviselő-testület felé. Váradi Krisztián 

képviselő úr aktívan részt vesz a kerékpáros életben, ezért elég jó rálátása van az ottani 

igényekre. Az lenne a tiszteletteljes kérése, hogy nem tudják pontosan hogy áll a 

Tompa-Szabadka-Kiskunhalas közötti kerékpárút terve, illetve a kivitelezése. Ha lesz itt kettő 

tervük, ha jól hallotta, azt szeretné kérni, hogy amikor odakerül a sor a tervezéshez, vagy a 

kivitelezéshez, akkor a Kiskunhalas-Tompa-Szabadka útvonalon megépülő kerékpárút élvezzen 

prioritást. Azért, mert ez az út sokkal forgalmasabb, nyilván sokkal többen is kerékpároznának 

rajta. Ebből kifolyólag a kamionok, személyautók forgalma is nagyobb veszélyt jelent a 

kerékpárosokra. Ő is kerékpározott már ott, az embernek néha halálfélelme van, ha arra 

kerékpározik. Véleménye szerint ez nagyobb prioritást élvezne.  

Mégegyszer szóba jött a közbeszerzési terv, lehet, hogy rossz az információja, de úgy látta, 

hogy az utolsó módosítása a közbeszerzési tervnek május 26-án volt, s ott nem talált semmi arra 

vonatkozó sort, hogy mezőgazdasági közfoglalkoztatásra bármilyen gépeket szereznek be. 

Később került volna bele?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szerinte volt rendkívüli ülésen is, a nyár folyamán módosítva. Nem biztos benne 100 %-ig, de 

szerinte volt. Utána tudnak ennek nézni pontosan.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Lehet, hogy elkerülte a figyelmét.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A legutóbbi ilyen jellegű pályázat elég rövid életű volt, de az is úgy volt kiírva, hogy két 

számjegyű utak melletti kerékpárutak megvalósítására volt célozva. A másik, amiről most 

beszélgetnek, a kunfehértói, az egy négy számjegyű út. Nyilvánvalóan ott sokkal kisebb a 

forgalmi terhelés. A célszerűsége az, hogy 53-as mentén haladjanak előre első körben. Ott 

magában a tervezésben benne is vannak, itt pedig most fognak eljutni odáig. Azt gondolja, hogy 

a tervezési lépcső is követi ezt a gondolatvilágot, amit Váradi Krisztián képviselő úr is 

elővezetett számára. Igyekeznek ezt ők is tartani.  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 736   Száma: 16.09.06/5/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

736   Száma: 2016.09.06/5/0/A/KT 

 

217/2016. Kth. 

Kunfehértó felé haladó kerékpárút tervezési munkái 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 5412 számú közút mellett építendő kerékpárútnak az 53. számú úttól Kiskunhalas 
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közigazgatási határáig terjedő szakaszára az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetése 

ügyében eljárjon, figyelemmel az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglaltakra. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a költségvetés módosításában a 

beszerzés fedezeteként 5.700.000.- Ft-ot szerepeltessen. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16 

pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető: 

 

Egy olyan pályázati kiírással találkozhattak, amely helyben, de gondolja, hogy más 

településeken is elég nagy hanggal már igényt nyert a különböző szakmai fórumaikon, 

értekezleteiken. Óvodák, iskolák egyaránt szorgalmazták, hogy próbálják valamilyen formában 

újraindítani az iskolai szociális segítő tevékenységet, a valamikor gyermekvédelmi és 

ifjúságvédelmi felelősök munkáját. Erre nyílt most pályázati lehetőség. A pályázat keretében 

segítők státuszára tudnak pályázni. Egyelőre úgy látják a lehetőségek, az igények alapján, hogy 

három munkatárs bérére tudnának pályázni ennek a pályázatnak a keretében, illetve az 

intézményekben helyiség kialakítására, illetve megfelelő infrastruktúrával való felszerelésére. 

A pontos összeget azért nem tudták megjelölni, mert a pályázat most van kidolgozás alatt. Azt 

olvashatták, hogy két éves hosszúságú a pályázat benyújtásának ideje, de az I.ciklus október 

12-én lezárul és előfordulhat, hogy esetleg már közben is lezárják a nagyszámú igények miatt a 

jelentkezési lehetőséget, ezért szerették volna minél előbb kérni a testület hozzájárulását, hogy 

foglalkozhassanak ezzel a pályázattal. Szeretnék benyújtani, amihez kéri a támogatásukat.  

 

-----Kérdések----- 
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Patocskai Tamás képviselő: 

 

A 18 és 40 millió Ft-ot hogy kell értelmezni? Ha jól emlékszik, ez a két szám szerepel benne, 

mint minimális és maximális összeg. Ha ezt sikerülne megnyerni, bizonyára jó volna. Óvatosan 

a 18 millió Ft-tal kalkulálnak, úgy saccolja. Hogy működik ez és mit takar? 

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető: 

 

A pályázat kiírója határozza meg így, hogy minimum 18 millió Ft-os összeget meg kell célozni a 

pályázatban, s maximum 40 millió Ft-ot. E kettő között lehet belőni a pályázat összegét. Két 

éves időszakról van szó, ezt nem mondta, de az előterjesztésben le van írva. Három ember két 

éves bére nagyjából közelít ehhez a 18 millió Ft-hoz, de az intézményekben ki kell alakítani 

helyiségeket, ott ahol a segítő fogadni tudja a gyermekeket, tud a problémáikkal foglalkozni. 

Ehhez bútorzatot, számítógépet lehet vásárolni. Úgy gondolja, hogy 25 millió Ft körül saccolja, 

hogy biztosan lesz a megpályázott összeg. Nem szeretne ebben konkrétat mondani, mert még 

nem tudták összeállítani. Ma vették fel a kapcsolatot az iskolaigazgatókkal. Pont a testületi ülés 

előtt volt egy értekezlet, ahol próbálják felmérni az igényeket, hogy mely intézmények 

szeretnének csatlakozni ehhez a pályázathoz.  

 

Aradszky Lászlóné képviselő: 

 

A szociális segítő tevékenység mit takar? Iskolapszichológus, vagy milyen segítőkről lenne szó? 

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető: 

 

A gyermekvédelmi központ munkatársa lenne, nem az iskoláé. Úgy fogalmaz a pályázat kiírója, 

hogy minden, ami a szociális munka eszköztárába beletartozik. Ebbe tartozna bele például 

nagyon sok intézményben az igazolatlan hiányzások kezelése, az evvel való foglakozás, 

szülőkkel való kapcsolatfelvétel. Elsősorban szociális jellegű problémái a gyerekeknek, tehát 

ha nem megfelelő a személyi higiéniája, nem megfelelő a ruházata, elszakadt az iskolatáskája. 

Ilyen dolgokban közvetlenül a központ felől tud segítséget kérni, hozzájuttatni ilyen jellegű 

javakhoz. Ha komolyabb problémáról van szó, akkor kezdeményezi a védelembe vételt, ha 

elhanyagolásról, vagy veszélyeztetésről van szó. Ilyen jellegű tevékenységre kell gondolni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról, a pályázat 

benyújtására való felhatalmazás megadásáról a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 737   Száma: 16.09.06/6/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

737   Száma: 2016.09.06/6/0/A/KT 

 

218/2016. Kth. 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése EFOP-3.2.9-16 pályázati felhívásra 

beadandó pályázat engedélyezése 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat 

benyújtásához az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 

EFOP-3.2.9-16” pályázati felhívásra azzal, hogy a fenntartási időszakban az ehhez 

szükséges fedezetet a költségvetésben biztosítja. A pályázat keretében megvalósítandó 

projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a 40.000.000 Ft-ot, azaz negyven millió 

forintot. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás ülésén az EFOP-3.2.9-16 pályázatot érintő döntéshozatala során a pályázat 

benyújtását támogassa. 
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Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető, Nyúl u. 5-7. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó 

gyermek- és ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született Együttműködési 

megállapodás 2.sz. módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Juhász Gábor készítette az előterjesztést, de ő most nem tud itt lenni körükben, ezért 

megpróbálja összefoglalni ő az előterjesztést. Ezzel a közfoglalkoztatotti programmal 

találkozott már több alkalommal a képviselő-testület. 2014. ősze óta működik ez a segítő 

rendszer. A KLIK javaslatára kerülne ez a mostani együttműködési megállapodás módosításra. 

Szerinte leginkább technikai részleteket tartalmaz és magát az elvet, hogy ezekben az 

iskolákban ilyen segítők dolgoznának közmunkaprogramban, alapvetően nem változtatja meg. 

Ilyenek voltak a problémák, hogy ki adhat utasítást a munkavállalónak. Ezeket a kérdéseket 

rendezi ez a megállapodás módosítás. 

Annyi változtatást szeretne kérni a kiküldött anyaghoz képest, hogy az együttműködési 

megállapodásban szerepel a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma (6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.). Ezt az intézményt már nem a KLIK 

üzemelteti, ily módon nem tudnak ebben a megállapodásban erről az intézményről értekezni. 

Ezt a kérdéskört külön kell kezelni az NGM-mel (lásd:Nemzetgazdasági Minisztérium). 

Megtehetnék azt is, hogy most erre már felhatalmazást adnak, mivel az NGM-mel nem voltak 

tárgyalások, tart tőle, hogy nekik lennének olyan kéréseik, amelyek ha megfogalmazásra 

kerülnek, így is, úgyis vissza kell hozniuk ide a képviselők elé. Azt javasolja, hogy most csak a 

KLIK-kel kapcsolatos együttműködésről döntsön a képviselő-testület. Ilyen tekintetben csak a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kivételét kérné az együttműködési megállapodásból és ezzel 

együtt tárgyalják tovább ezt az előterjesztést.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 738   Száma: 16.09.06/7/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

738   Száma: 2016.09.06/7/0/A/KT 

 

 

219/2016. Kth. 
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A közfoglalkoztatotti program keretében az iskolákban alkalmazandó gyermek-és 

ifjúságvédelmi segítők foglalkoztatása kapcsán született Együttműködési megállapodás 2. sz. 

módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés mellékleteként csatolt, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a közfoglalkoztatotti programban való 

együttműködésre vonatkozó Együttműködési megállapodás 2. számú módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás 2. számú 

módosításának aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Vágó Ferencné tankerületi igazgató, KLIK Kiskunhalasi Tankerület, Köztársaság u. 1. 

Juhász Gábor partnervárosi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Városért Közalapítvány részére nyújtandó támogatás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az idei évben is a Városért Közalapítvány szervezi a szüretet. Ahhoz, hogy a szüret zavartalanul 

megszervezésre kerülhessen, az ő támogatásukból egy részt előre kellene, hogy finanszírozzon 

az önkormányzat. Ez az előterjesztés erről szólna. Az előadóknak jelentős része már előleget is 

kér akkor, amikor a szerződés megkötésre kerül, így a Városért Közalapítvány forrásai 

elfogynak, mire eljutnak odáig, hogy a szüret megszervezésre kerülne. Így szükséges az, hogy 

őket előzetesen külön támogassák. Ez történne meg ezzel a határozati javaslattal. 

Természetesen a szüret végén, amikor látszódna, hogy mennyi bevételt termelt a szünet, hiszen 

nemcsak kiadások, hanem bevételek is vannak, akkor az egyenlegből látható az, hogy mennyi 

lesz a végleges támogatási összeg. Akkor majd a képviselő-testület külön határozatban fogja ezt 

eldönteni. Ez magához a megrendezéshez szükséges előleg, amit a héten vár is tőlük az 

alapítvány, amennyiben most a testület támogatásáról biztosítja.  

 

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

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 739   Száma: 16.09.06/8/0/A/KT 

Ideje: 2016 szeptember 06 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

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 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

739   Száma: 2016.09.06/8/0/A/KT 

 

220/2016. Kth. 

A Városért Közalapítvány részére nyújtandó támogatás 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4.000.000,- Ft összegű 

támogatási előleget nyújt a Városért Közalapítvány részére. A támogatási előleg 

fedezete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében szereplő 

általános tartalék. 

Amennyiben a Kedvezményezett további támogatási igényt fogalmazna meg Támogató 

felé, úgy arról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön, egyedi 

döntéssel határoz. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés és az ahhoz 

kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szőke Sándor Városért Közalapítvány elnök 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász Gábor partnervárosi referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További napirend nem lévén megköszöni a jelenlévőknek, hogy mai ülésük is határozatképes 

volt, s a képviselő-testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja. További szép napot kíván.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

  polgármester           jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Dr. Bognárné Nagy Éva :)    (:Tapodi Attila :) 


