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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. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

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. Váradi Krisztián 1  SHT 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1 SHT 

 

 (15 fő 100 %) 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó  jegyző 

Kollárné dr. Lengyel Linda  aljegyző 

Simon István       szociálpolitikai csoportvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Baics Tamás        környezetvédelmi referens 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Juhász Gábor       közművelődési referens 

Darányi Lili       szervezési ügyintéző 

Fődi Gabriella      adócsoport vezetője 

Szeriné Ferencsik Yvette Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 

vezetője 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az ülés 

határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Laskovicsné Terzics Edit és Vizkeleti Szabolcs Zsolt 

képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést. 

 

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

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Azért kért szót, mert többen is megkeresték. Mindannyian tapasztalhatják, ha a kórházban 

tesznek valamilyen úton látogatást, áldatlan állapotok vannak. Konkrétan olyan kéréssel 

keresték meg, hogy a kerékpár elhelyezése szinte lehetetlen, vagy legalábbis a falhoz 

támasztják. Olyan kerékpártárolók vannak ott, amiből a szél kifújja, vagy esetleg valaki 

meglöki, akkor eldől az egész sor. A mai világban már elég nagyértékű kerékpárok is vannak. 

Aki felhívta ezzel kapcsolatban, annak még kár is keletkezett a kerékpárjában. Ezt is valahogy 

meg kellene előzni. A lényeg az, az volna a kérés és az lenne a javaslata, elvárás részéről, hogy 

ott valami komplex megoldást dolgozzanak ki a kórházzal egyetemben. Nem az autókkal 

kapcsolatban kért szót, hanem konkrétan a kerékpárosokra. Ott évek óta, évtizedek óta, hogy a 

parkírozott, elzárt területeken állnak az autók. Ha esik az eső, borzasztó állapotok vannak, 

dagonyázás történik. Amennyiben lehet, az volt a közérdekű kérés, a város gondoskodjon arról, 

hogy a kórházzal közösen valami hatékony, stabil kerékpártárolókat állítsanak oda és ott 

valami rendet kellene teremteni, hogy európai környezet legyen, ha már milliárdokat fektettek 

be a kórházba az ellátás érdekében.  

Köszöni, hogy meghallgatták és reméli, hogy a városvezetés ezt a kérdést orvosolni is fogja. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kiegészítésként annyit tenne hozzá, hogy most napirenden van a Semmelweis téren egy újabb 

parkoló kialakítása. Reméli, hogy ez valamelyest orvosolja a gépjárművek esetében a 

problémát. Teljesen biztos, hogy nem fogja feloldani, főleg nem piacnapokon, mert akkor 

egyébként is nagyon szűkös a város.  

A kerékpárok esetében lesz egy közösségi közlekedéses pályázat, amit az idei évben szeretnének 

beadni. Lehet, hogy ott kell gondolni, a kórház mellett valahogy kialakítsanak olyan komolyabb 

parkolókat a kerékpárok számára is, amelyek megnyugtató megoldáshoz vezetnek. Szem előtt 

tartják ezt ennek a pályázatnak a beadásakor. Köszöni az észrevételt. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Az elmúlt időszakban több út felújításra, illetve javításra került, a Petőfi utca, a Bajza utca, 

illetve hála istennek sikerült több új utat is elkészíteni. Az elmúlt ciklusban a csatornázások 
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kapcsán több út szintén ki lett javítva, illetve több út teljesen fel lett újítva. Sajnos a kivitelezési 

munkálatok több kívánnivalót hagynak maguk után.  

Először a Petőfi utcával kezdené, ott a csatornafedeleket nem sikerült teljesen az úttest 

szintjével összehozni, s több autós panaszkodott. Amikor arra jár, durrognak a futóművek, 

kerülgetni kell, ez balesetveszélyes is lehet. Az igazi problémák a régebb óta elkészült, felújított 

utakkal vannak. 2014.tavaszán lett -ha jól tudja- átadva a munkálat és 2015.tavaszán kellett 

volna garanciálisan felülvizsgálni. Ezek az utak rendkívül katasztrófális állapotban vannak. 

Nagyon sok helyen úgy megsüllyedt a burkolat, hogy balesetveszélyes. Tud olyan helyet, ahol ő 

sem merne belehajtani, mert attól tart, hogy beszakad az útburkolat, hiszen olyan vízmosás van 

alul. Például a Kisfaludy utcán minap hajtott bele egy olyan kátyúba, süllyedésbe, utána 

gondolkodott, hogy megy a gumishoz centíroztatni a kereket. Szerencsére nem kellett. Jelezte 

többször a városüzemeltetés felé, hogy ezeket ki kellene javítani, de nem történt semmi. Ahogy 

tájékozódott, nézelődött, látta, hogy nem elszigetelt esetekről van szó, hanem általánosságban 

elmondható a kivitelezési munkálatokról.  

Azt szeretné tisztelettel kérni a városvezetéstől, hogy jogászok, szakemberek segítségével 

vizsgálják meg nagyon komolyan annak a lehetőségét, hogy a kivitelező hogyan kötelezhető 

arra, hogy a kivitelezési hiányosságokat javítsa ki. Erre van már precedens, itt Kiskunhalason 

is volt, hogy több évvel az átadás után kötelezték arra a kivitelezőt, hogy felszedje az 

útburkolatot, újra tömörítse, újra aszfaltozza és megjavítsa. Itt is ezekre lenne szükség. 

Természetesen nem a jelenlegi városvezetést, vagy az elmúlt ciklus városvezetését szeretné 

felelőssé tenni a kivitelezési hibák miatt, hisz az a kivitelező hibája. Ezek a részek 

balesetveszélyesek. Ha a városvezetés nem foglalkozik vele, a tapasztalat az volt, hogy hiába 

szólt. Több, mint egy éve szólt, semmi nem történt. Ha történik valami probléma, az már a 

városvezetésnek lesz a felelőssége. Ezt szeretné tisztelettel kérni, hogy erre figyeljenek oda.  

Természetesen értékeli a jelenlegi városvezetésnek azt a törekvését, hogy feljavítsa az utakat és 

új utakat hozzon létre. Azért mondja, hogy ez nem a városvezetés kritikája volt, hanem erre a 

problémára szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos és sokan jelezték.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kettős a kép, mert vannak olyan szakaszok, ahol még a szennyvízfelújítás I. ütemében történtek 

hasonló útmegoldások, hívják ezt így. Azoknak a garanciális megoldásairól már nehéz beszélni. 

A II. ütemmel kapcsolatban lehet még talán elérni valamit. Nyilván meg fogják tenni, ők sem 

örülnek annak, ha rossz állapotúak az utak és újra költeni kell rá a közösség forrásaiból. 

Mindenképpen, ha utol lehet még érni a kivitelezőt, meg fogják próbálni ezekben az esetekben. 

Azt kérné Képviselő úrtól, hogy a konkrét problémákkal akár a Főépítész úrhoz, ha fordulna, 

biztos, hogy hatékonyabbá tudná tenni az ő munkájukat is. Megköszöni.  

Még egy dologra felhívná a figyelmét. A Kisfaludy utcában ne közlekedjen 30 km/h-val, mert ott 

20 km/h a megengedett, az lakó-pihenő övezet. Mindenképpen célszerű lenne betartani a 

KRESZ-t. 20 km/h van a lakó-pihenő övezetben. Ebben biztos. Kéri, hogy vegyék figyelembe.  

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

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.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 968   Száma: 17.03.30/0/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:29  

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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

968   Száma: 2017.03.30/0/0/A/KT 

 

84/2017. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.március 30-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) számú rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

2.  Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Feladat-ellátási szerződés módosítás  – iskolaorvosi feladatok  

ellátásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Megbízási szerződés kötés – a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi 

körzet tartós helyettesítés feladatainak ellátására 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

6.  2016. december 31-i fordulónapi leltár 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazási 

szabályzatának módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

9.  A Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési  

megállapodásának megkötése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

10.  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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11.  A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.) 

rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról 

szóló 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016-2017. évi 

módosításának jóváhagyása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Szándéknyilatkozat sportcélú fejlesztés megvalósításához Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas 

Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött  

vagyon átvétele a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulástól 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszüntetése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Földgázenergia beszerzése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Felújítási keret felosztása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Támogatás korcsolyapálya kialakításához 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  A Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájának 

fejlesztéséhez történő hozzájárulás  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Csendes közben 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  A 3003 hrsz ingatlan közterületként szabályozott területrészének 

megvásárlása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Közterületként szabályozott terület megvásárlása a Halászcsárda utcában 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Táncsics utcai területvásárlás 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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27.  Semmelweis téren parkoló kijelölése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

2016.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29.  A Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában lévő kiskunhalasi 

általános iskolák 2017. évi átszervezésének véleményezése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

30.  A ’Reformáció 500’ emlékév megünneplése és rendezvényeinek 

támogatása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

31.  A Kiskunhalasi Bóbita Óvodában bölcsődei csoport létrehozása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

32.  A Kiskunhalasi VOKE Művelődési Ház közművelődési megállapodás 

szerinti beszámolója a 2016. évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

33.  Az EFOP-3.3.4-17. azonosítószámú „A népmese anyanyelvi 

kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális 

tanulásban” című pályázat beadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

34.  Az EFOP-4.1.8-16. azonosítószámú „A könyvtári  

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 

című pályázat beadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

35.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi 

adóztatásáról 

Komlósné dr. 

Fekete Anikó 

jegyző 

 

36.  Tájékoztató Kiskunhalas Város 2016. évi környezeti állapotértékeléséről  Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya:A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) számú rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 969   Száma: 17.03.30/1/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 
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Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

969   Száma: 2017.03.30/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 7/2017. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.29.) 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 1. melléklete helyébe 

jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2.§ 

 

E rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.” 

 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ideiglenesen orvosi rendelők bérbevételéről van szó a felújítások idejére az előterjesztésben.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Szeretné megkérdezni, nem emlékszik pontosan, hogy változott-e. Úgy emlékszik, volt arról szó, 

hogy a védőnői szolgálat ide fog kiköltözni a Kölcsey utcai rendelőbe.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valami félreértés van. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Most a Hajnal utcán van.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Így van, de ők ott maradnak is. Nem tervezik, hogy tervezik, hogy onnan őket elköltöztetnék 

bárhova. Nincs ilyen szándék.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 970   Száma: 17.03.30/2/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; 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 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

970   Száma: 2017.03.30/2/0/A/KT 

 

85/2017. Kth. 

Megállapodás orvosi rendelők bérbevételéről 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú 

mellékletét szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és az Erzsébet Királyné AtakPharma 

Bt. között létrejött Bérleti szerződés 1. számú módosítását. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

Erzsébet Királyné Atakpharma Bt.-vel kötendő – orvosi rendelők bérbevételére vonatkozó – 

módosított Bérleti szerződés aláírására, a melléklet szerinti tartalommal.   

 

 

Határidő:  2017. március 31.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: bérbeadó 

 

Határidő: azonnal 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Feladat-ellátási szerződés módosítása - iskolaorvosi feladatok ellátásáról 

 

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 

 

#: 971   Száma: 17.03.30/3/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

971   Száma: 2017.03.30/3/0/A/KT 

 

86/2017. Kth. 

Feladat-ellátási szerződés módosítás  – iskolaorvosi feladatok ellátásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 

szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Kovács Enikő Éva háziorvos között 

létrejött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

dr. Kovács Enikő Éva háziorvossal kötendő – iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

vonatkozó – módosított feladat-ellátási szerződés aláírására, a melléklet szerinti 

tartalommal.   

 

Határidő:  2017. március 31.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: szerződött fél 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Megbízási szerződés kötés - a kiskunhalasi 6.számú gyermek háziorvosi 

körzet tartós helyettesítés feladatainak ellátására 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Egy kiegészítéssel szeretne élni az előterjesztés kapcsán. Tekintettel arra, hogy a két háziorvos, 

akik a tartós helyettesítésben közreműködnek, megállapodást köt Kiskunhalas Város 

Önkormányzata. A rendelési idő harmonizálása kicsit több időt vett igénybe, így a mellékletben 
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szereplő megállapodásban dr. Illés Ágnes esetében a 9.pontnál, s dr. Németh Magdolna 

esetében az 1.pontnál a rendelési időket a következőképpen szeretné szerepeltetni az 

előterjesztésben foglaltakhoz képest:hétfő 15-18 óráig, kedd, szerda, csütörtök, péntek 11-14 

óráig tartó időszakban fogják ellátni a helyettesítést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a kiegészítéssel együtt tárgyalják tovább az előterjesztést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 972   Száma: 17.03.30/4/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

972   Száma: 2017.03.30/4/0/A/KT 

 

 

87/2017. Kth. 

Megbízási szerződés kötés – a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós 

helyettesítés feladatainak ellátása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kiskunhalas 

Város Önkormányzata megbízási szerződést köt dr. Illés Ágnes és dr. Németh Magdolna 

gyermek háziorvosokkal 2017. május 01. napjától, területi ellátási kötelezettséggel a 6. 

számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladatainak ellátására. 

  

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

megbízási szerződések aláírására, az 1. sz., valamint a 2. sz. mellékletben foglalt 

tartalommal a 6. számú gyermek háziorvosi körzet feladatainak tartós helyettesítésre 

vonatkozóan. 

 

 

Határidő:  2017. március 30.  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa:  

dr. Illés Ágnes 

dr. Németh Magdolna 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A rendelet módosításának célja, szükségessége, hogy megfeleljenek a nemzeti vagyonról szóló 

2011.évi CXCVI. törvény pontjainak, valamint ami még nagyon lényeges szempont számukra, a 

167/2016.Kth. határozatnak, mely az ÁSZ (ld. Állami Számvevőszék) vizsgálat és jelentés 

kapcsán elfogadott intézkedési tervet tartalmazza.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Egy kérés és egy kérdése van, amit fel szeretne tenni. A kérése több napirendi pontot érint és 

bizottsági ülésen is kérte már. Amikor rendeletet módosítanak, akkor a jövőben szeretné kérni, 

hogy ilyen esetben, ha egy paragrafus, vagy annak egy bekezdése módosul, akkor ne csak a 

módosított paragrafust, nem az egész rendeletet, hanem annak csak azt a részét, ami módosult, 

mellétenni, hogy könnyebb legyen megnézni, mi módosult benne. Vagy esetleg oda is írni, 

jelezni. Nagyon nehéz volt, ez több előterjesztést is jelentett. Tényleg megnehezítette, mert 

akkor két dokumentumot kell nézni egymás mellett egyszerre. Gyakorlatilag van ahol, egy 6-7 

soros jogi szöveget szinte szóról-szóra kellett összehasonlítani, hogy pontosan mi az az egy szó, 

ami módosult. Tényleg egy kicsi könnyítés lenne a képviselők számára, ha ezt kérhetnék.  

Szerette volna, ha ez így jegyzőkönyvben is elhangzik. Ez kérés volt.  

A másik valóban kérdés lenne. Azt szeretné megkérdezni az elhangzott indokláson túl, hogy az 

5.§ módosítását mi indokolja. Arra miért van szükség, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaságok üzleti tervét mostantól nem a képviselő-testület, hanem a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság hagyja jóvá?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Erre igyekezne válaszolni. Ezt a kérést ő fogalmazta meg, hogy tegyék bele. Ez arra vonatkozik, 

hogy egyetlen olyan gazdasági társaság van jelen pillanatban, amit érint ez a kérdés, ez pedig a 

Halasthermál Kft. Az ő beszámolójuk abszolút nem kerül most az önkormányzat asztalára 

semmilyen formában. Ezzel a módosítással fog a bizottság foglalkozni vele. Itt egy áttét van az 

ügymenetben. A Városgazda Zrt. tulajdonában van ez a cég, ő a saját tulajdonosa felé számol 

be, vele fogadtatja el a mérlegét, az eredményét. Mindenképpen jónak látta azt, hogy 

valamilyen módon kapjon visszacsatolást az önkormányzat erre az ügyre. Elkészülne egy nyílt 

előterjesztés, ami a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságra 

menne be, s az a bizottság tárgyalná meg. Konkrétan jelen pillanatban ez egyetlen céget érint, 

de elképzelhető, hogy ez a későbbiekben nő, vagy akár csökken. Fontosnak érzi, hogy a testület 

rálásson a saját tulajdonára.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Két kérdése is lenne. Megnézte a változtatást, s a régihez képest az új egy mondatrésszel 

kevesebb a változtatásban. Az új, hogy a vezető tisztségviselők személyi alapbérének emelése 

évente az alapító közgyűlése, képviselő-testület jóváhagyásával történhet. A régi verzió ehhez 

képest annyival bővebb, hogy a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset fejlesztési 

mértékének megfelelő százalékos mértékkel történhet.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Még nem ennél az előterjesztésnél tartanak.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Megzavarta a gazdasági társaság. Elnézést kér. A következőhöz majd. Bocsánat. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 973   Száma: 17.03.30/5/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 
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Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

 

     

973   Száma: 2017.03.30/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 8/2017. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében, 107.§-ában, 109.§ (4) 

bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés i) pontjába, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés j) pontjában a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. 

§ (6) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 
A Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában 

álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati 

rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 8. § (5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(5) 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.” 

2.§ 

A Vagyonrendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ingatlan és ingó visszterhes elidegenítése vagy hasznosítása, ingatlan vásárlása, valamint 

ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog, haszonélvezeti jog visszterhes alapítása vagy 

megszerzése esetén a forgalmi érték, valamint a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságának megállapítása érdekében – a (3) és (6) bekezdésben foglalt kivételekkel 

– külső forgalmi értékbecslést kell beszerezni. Amennyiben e rendelet másként nem 

rendelkezik a 8.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt értékhatárok alkalmazása tekintetében a 

forgalmi értékbecslésben meghatározott forgalmi érték az irányadó.” 

 

3. § 
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A Vagyonrendelet 9. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:  

“(6) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnak ingyenesen, 

közfeladat ellátása céljából vagyonkezelésbe vagy vagyonhasznosításba adott önkormányzati 

tulajdonú ingatlan szerződésben rögzített értékének meghatározása az önkormányzat 

könyveiben szereplő értéken történhet.” 

4.§ 

(1) A Vagyonrendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ellenérték megfizetésének határideje a szerződés aláírását követő 90 napnál hosszabb 

nem lehet.” 

(2) A Vagyonrendelet 11. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“b) 10 millió forint feletti ellenérték fizetési kötelezettség esetén legfeljebb 4 éves időtartamra 

részletfizetési kedvezményt adhat a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítása mellett.” 

 

5.§ 

A Vagyonrendelet 20.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

“(7) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által alapított 

gazdasági társaság üzleti tervét a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság hagyja jóvá.” 

6.§ 

A Vagyonrendelet 1. számú mellékletének a ”Gazdasági társaság beszámolójának részei” 

alfejezete az alábbi 9. ponttal egészül ki: 

“9. Az előző évi üzleti terv megvalósulása tényadatokkal és szöveges indoklással 

alátámasztva.” 

7.§ 

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

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:2016.december 31-i fordulónapi leltár 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Annyi kiegészítése lenne, hogy most osztós anyagként kiment az új előterjesztés. A határozati 

javaslatba betettek egy 2.pontot. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit mondana erről a 2.pontról, hogy itt állapít meg a leltár hiányt. Ennek a folyamatnak a 

lezárása végett tették bele ezt a 2.határozati pontot, ami arról szól, hogy a hiány okát fel kell 

tárni és meg kell tenni a megfelelő lépéseket, ha jogi lépések szükségesek. Erről szól ez a 2.pont, 

ezzel egészítették ki ahhoz képest, ami a bizottsági tárgyaláson volt.  

 

-----Kérdések----- 
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Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Értették az előterjesztést. Egy-két sor van, ami furcsának tűnt. Akkor, amikor valamilyen 

felújítás, pályázat miatt lebontanak valamit és újraépítik, az rendben van. Van egy-két olyan 

sor, amikor a lovaslaktanyában a helyszíni szemle alapján megállapítást nyert, hogy 

lebontásra került. Ez azt jelenti, nem tudtak róla, hogy lebontottak valamit, s most a leltár 

kapcsán derült ez ki?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gyakorlatilag igen. Volt olyan leltártárgy, ami a könyvekben szerepelt, de a valóságban 

egyébként már nagyon régóta nincs ott. Például amikor a lovasiskolát átadták, akkor az átadási 

jegyzőkönyvekben sem szerepelt, mert nem volt ott fizikailag. A többsége ezeknek az ügyeknek 

nem mai keletű, nem is tízéves, hanem még inkább hosszabb időtávra visszatekintő.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előterjesztő is érzékelte, hogy a határozatból hiányzik valami. Amit kaptak osztós anyagban, 

benne van a 2. pont. Az indoklásban előtte, a határozat felett van egy mondat, hogy hozzájárul 

a feltárt leltárkülönbözet tényeken alapuló nyilvántartási korrekciójához. E logikát követve 

nem hiányzik innen a tények elől az, hogy „.., és kivizsgálása” ? Utána a kivizsgálás után 

hozzájárul a korrekcióhoz. Ez az egyik kérdése. 

A másik, hogy ha már a határozati javaslatban a 2. pontban nagyon helyesen kitér arra, hogy 

tényleg meg kell állapítani mi lehet az oka, s ha van valami olyan, akkor jogi útra is kell terelni 

ezt a dolgot. Innen hiányolja azt, hogy ennek a végén pedig tájékoztatja a képviselő-testületet. 

Ez nem merült fel? Hogy tudjanak ők is róla, mi lett annak a kivizsgálásnak vagy pro, vagy 

kontra az eredménye. Ezek szerint nem merült fel.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megértette a kérést. Véleménye szerint ki lehet egészíteni annyival a 2.pontot, hogy 

…lefolytatására és a képviselő-testület tájékoztatására. Amikor ez a végére ér, akkor egy 

tájékoztatót kapjon a képviselő-testület arról, hogy milyen megállapítások születtek egyébként. 

Ezzel a kiegészítéssel együtt folytatnák az előterjesztés tárgyalását.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 974   Száma: 17.03.30/6/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:45  

Típusa: Nyílt 
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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 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

974   Száma: 2017.03.30/6/0/A/KT 

 

88/2017. Kth. 

2016. december 31-i fordulónapi leltár 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2016. 

december 31-i fordulónappal végrehajtott teljes körű, mennyiségi felvételen alapuló leltározás 

során feltárt leltárkülönbözetek a valós adatoknak megfelelően a nyilvántartásokban 

átvezetésre kerüljenek, továbbá jóváhagyja a Polgármester és a Jegyző nyilvántartásokban 

történő átvezetéseket tartalmazó nyilatkozatát. 

 

2. A leltárkülönbözetek okainak a feltárására a polgármester és a jegyző egyetértése alapján a 

Hivatal vezetője belső vizsgálatot indít az általa megjelölt kollégák bevonásával, amely 

vizsgálat lezárását követően a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető javaslata alapján 
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megteszi a szükséges jogi lépéseket a megfelelő eljárás lefolytatására és a képviselő-testület 

tájékoztatására. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Mikó Istvánné ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazási 

szabályzatának módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Elnézést kér az előbbi áramszünetért. A saját nyilvántartása és jegyzetei alapján haladt. 

Megkavarta egy picit, hogy nem egyezik az eredetivel.  

Megnézte a hivatkozott jogszabályokat, törvényeket, amit a szöveges résznél megjelöltek, hogy 

emiatt volt szükség a változtatásra, s megmondja őszintén, hogy nem olvasta ki belőle ezt a 

változtatást, ami a régihez képest most történt. Az, hogy kikerült ez a fél mondatrész, hogy a 

vezető tisztségviselők személyi alapbérének emelése évente –s innentől kezdődik, ami megszűnt- 

a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset fejlesztési mértékének megfelelő százalékos 

mértékkel történhet. Most már az új is ugyanígy folytatódik, az alapító közgyűlés, 

képviselő-testület jóváhagyásával. Nem látja az ok-okozati összefüggést, mert semmi utalást 

nem talált a jogszabályra. Ha esetleg megmutatnák, hogy mi az, ami miatt ezt ki kellett venni, 

hogy a polgármesternek már nem kell figyelembe venni ezeket az irányadó dolgokat.  

A másik az, hogy a bérfejlesztésnél a képviselő-testület jóváhagyásával van, de a következő 

napirendi pontnál, az szmsz (ld. szervezeti és működési szabályzat) ezt a jogot a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntéskörébe utalják. Nem üti ez a 

kettő egymást jogilag?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az első kérdésre azt tudja válaszolni, hogy ennek a módosításnak a szükségessége nem 
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jogszabályi alapvetés volt. Ennek a módosításnak az volt az igénye, hogy életszerűtlen volt. Az 

idei év elején emelkedtek rendkívül nagy mértékben a bérek. Ez a szabályzat úgy gondolkozott, 

az volt a logikája, hogy az előző év átlagával lehetett csak az ügyvezető béréhez nyúlni. Az az 

idei évre nem oldja meg a problémákat. Mikor egy ilyen 25 %-os minimálbér emelés van, ezt 

csak jövőre lehetett volna érvényesíteni az ügyvezető bérében. Ezt el szerették volna kerülni. 

Ettől függetlenül szerinte azzal, hogy mindenképpen a képviselő-testület dönt arról, hogy az 

ügyvezető milyen javadalmazást kapjon, ezzel a kellő fék megvan és nem kell további fékeket 

betenni.  

Elnézést, ezt félremagyarázta. A lényeg az, hogy a tulajdonos szabályozza ezt a dolgot, s nem 

tesznek bele olyan féket a szabályzatba, ami egyébként szerinte szükségtelenül beszabályozza 

azt a lehetőséget, ami egyébként a tulajdonosnak megadatik. Ezt az első pontra így tudja 

meghatározni. Az szmsz-szel való ütközés tekintetében Jegyző asszonynak adná át a szót.  

 

Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző: 

 

Azért nem ütközik mindez az szmsz-ükkel, mert maga az Mötv. mondja azt ki, hogy a 

képviselő-testület bármikor rendelkezhet arról, hogy átruházott hatáskört telepít a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságra, vagy bizottságaira. Ez fog 

megtörténni egyébként az szmsz módosításával. Ez így helyes, hogy ebben így szerepel, hogy a 

képviselő-testület dönt ebben a kérdésben. Az szmsz arról szól, hogy a képviselő-testület 

átruházott hatáskörben ezt majd átteszi a bizottsághoz.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Megértette az első részét a dolognak, jogos is, ez rendben van. A második részével 

kapcsolatban egy folyamatra szeretné felhívni a figyelmet, amivel nem feltétlen ért egyet. Azzal, 

hogy minél kevesebb pénz fölött diszponál a képviselő-testület, s minél kevesebb a munkája a 

képviselő-testületnek, annál több munkát ruháznak át a polgármesterre, annál több döntést fog 

hozni a polgármester egy személyben, annál többet a bizottságok. Azt gondolja, hogy szinte 

már alig van dolguk, olyan gyorsan véget érnek a képviselő-testületi ülések, régen este nyolcig 

is itt vitatkoztak a képviselők. Annyira sok lenne ez a munka, hogy ezt muszáj a polgármesternek 

egy személyben eldöntenie? Itt vannak nagyon szívesen. Konkrétan ilyenekről, hogy 3 millió Ft 

érték alatt a polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja tulajdonképpen a tulajdonosi 

jogokat. Például a 25 millió Ft-os értékhatár alatt nem a képviselő-testület, hanem a Pénzügyi, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság gyakorolja a képviselő-testületnek ezeket a jogait. 

Azt gondolja, hogy mivel a képviselő-testület az a szerv, ami a legnyilvánosabb, akármennyire 

is nyilvánosan látogatható a bizottsági ülés, a polgármesteri döntés csak később kerül 

meghirdetésre, hogy milyen átruházott döntéseket hozott a polgármester. E fölött elsikkadnak 

az emberek. Szerinte sokkal helyesebb lenne, ha a képviselő-testületre jönnének be ezek az 

ügyek. Például 3 millió Ft értékhatár alatt is a képviselő-testület döntene az ingatlanok 

értékesítéséről, 25 millió Ft értékhatár alatt is a képviselő-testület döntene az ingatlanok 

értékesítéséről és nem a bizottság. Innen szeretné kérni, hogy bőven van idejük, mindannyian 

szeretnek dolgozni, ez egy munkás testület, a másik oldal is elmondta sokszor, dolgozzanak, 

nagyon szívesen itt vannak és döntenek. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem értenek teljesen egyet, 36.napirendi pontról döntöttek, amikor elfogadták a mai 
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napirendjeiket. Arányaiban azt tudja mondani, hogy az előző testület sem foglalkozott több 

érdemi előterjesztéssel. Hogy ők hamarabb végeznek, annak tudható be, hogy nincsenek 

parttalan viták, amelyek oda vezetnének, hogy itt kell ülniük, s nézni egymást olyan ügyek felett, 

amelyek egyébként teljesen egyértelműek. Sokkal inkább köszöni a képviselőknek jelen 

pillanatban azt, hogy ilyen módon tudják végezni a munkájukat és nem este 8-10 óráig kell itt 

egymást szórakoztatni. Tulajdonképpen az előző ciklusban inkább ezt érezte. Ő inkább üdvözli 

a hatékony munkát, mintsem azon siránkozzon, hogy miért nem tudnak este 10 óráig itt lenne. 

Szerinte mindenkinek megvan a maga ügymenete és az estét már szívesen tölti a családjával. Ő 

legalábbis így van vele. 

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

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 975   Száma: 17.03.30/7/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 80.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 3 20.00 20.00 3 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 
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975   Száma: 2017.03.30/7/0/A/KT 

 

 

89/2017. Kth. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2012.Kth számú 

határozattal elfogadott „VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JAVADALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

SZABÁLYZAT” III. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„3. A vezető tisztségviselők bérfejlesztési szabálya 

A vezető tisztségviselők személyi alapbérének emelése évente az alapító közgyűlése 

(Képviselő-testület) jóváhagyásával történhet.” 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 180/2012.Kth számú 

határozattal elfogadott, jelen határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt „VEZETŐ 

TISZTSÉGET BETÖLTŐK JAVADALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT”-át. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

érintett gazdasági társaságok vezetői 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 976   Száma: 17.03.30/8/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 80.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 3 20.00 20.00 3 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Váradi Krisztián Tart. SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

 

     

976   Száma: 2017.03.30/8/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 9/2017. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 
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„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2017. (III.31.) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: SzMSz.) 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

“Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen napirend előtt bármelyik képviselő és társadalmi 

megbízatású alpolgármester egy alkalommal 3 perc időtartamban felszólalhat. Napirend előtt 

felszólalnia várost érintő közérdekű ügyben, a Képviselő-testület munkáját, vagy a 

képviselőket érintő általános jelentőségű kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek 

az adott ülésen napirendként szerepelnek, illetőleg kérdésként, interpellációként, vagy 

javaslatként terjeszthetők elő.” 

2.§ 

 

Az SzMSz. 34. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti anyagokat előzetesen, írásban kell benyújtani a jegyző 

részére, aki a benyújtott anyagok alapján - az e)-f) pont kivételével, előzetes törvényességi 

véleményezést követően - gondoskodik az ülés napirendi tervezetének elkészítéséről. Az (1) 

bekezdés b)-e) pontja szerinti anyagok benyújtására az e rendelet 15. § (6) bekezdésében 

megfogalmazott határidő az irányadó.” 

 

3.§ 

 

Az SzMSz. 3. számú melléklete 2.2.11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

“2.2.11. dönt az önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó 

szervezetek legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és 

tagjainak polgármester által javasolt javadalmazásáról” 

 

4.§ 

 

Az SzMSz. 3. számú melléklete a következő 2.2.20. ponttal egészül ki: 

„2.2.20. Jóváhagyja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság éves üzleti tervét.” 

 

5.§ 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodásának 

megkötése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a táborral kapcsolatos megállapodást a tavalyi év végén felmondták. Most az idei évi 

működést szabályozó megállapodást kötnének a társtulajdonos önkormányzatokkal. Erről szól 

ez az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 977   Száma: 17.03.30/9/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; 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: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

977   Száma: 2017.03.30/9/0/A/KT 

 

90/2017. Kth. 

A Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodásának megkötése 

 

H a t á r o z a t  

 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kunfehértói 

Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetésére vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodásának aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Kunfehértó Község Önkormányzata, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat, 6440, Jánoshalma, Béke tér 1. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Nagyon örül egyébként ennek a rendeletnek. Azt szeretné megtudni, hogy a gyakorlatban 

sikerült-e már valamilyen módon konkrét intézkedések formájában érvényre juttatni ebben a 

rendeletben megfogalmazott szabályokat? Történt-e már a hangerőtúllépés miatt, ami zavarta 

a szomszédokat, büntetés? Vagy a szemetelés miatt? Ez nagyon szép, csak vannak-e eszközeik 

arra, hogy ezt ténylegesen betartassák?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja elmondani, hogy most ezzel az előterjesztéssel is azt szeretnék elérni, hogy 

konkrétabbak legyenek azok a lehetőségek, amelyeken keresztül a közterület-felügyelők a 

városban megszokott rendet fenn tudják tartani. A következő, áprilisi testületi ülésre készül a 

közterület-felügyeletnek részletes beszámolója arról, hogy a tavalyi évben milyen eredményeket 

tudtak elérni. Azt gondolja, hogy akkor tudnak rá egzakt és pontos válaszokat megfogalmazni. 

Addig türelmét kéri Képviselő úrnak. Nem akar egy-egy részletet kiragadni. Tudnak ügyekről, 

amelyek folytak, de szerinte a beszámoló komplexebb válaszokat fog adni a kérdésre, amelyet 

feltett ennél a napirendnél. Ide lehet tenni, de ott fognak tudni érdemi választ adni. Köszöni a 

megértést.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Szerinte Tapodi képviselő úr kérdésére a legegyszerűbb válasz az, s ez most igaz is, hogy 

csapataik harcban állnak, hiszen szerinte a ciklus eleje óta egyetértés van abban az összes itt 

ülő képviselő között abban, hogy található a városban néhány tucat olyan személy, aki mindent 

megtesz azért, hogy a város maradék részének az életét megkeserítse. Itt nemcsak a 

hulladékproblémára, hanem egyéb kérdésekre is gondol. Azt hiszi, hogy a 

közterület-felügyeletnél eszközölt létszám és eszközbeli változások és a rendeleti szinten 

meghozott döntések –lassan azt tudja mondani, hogy tucatjai- is ezt igazolják. Emellett el kell 

mondani, hogy mindig van új a nap alatt, mindig derülnek ki újabb turpisságok. Azt kell 

mondania, hogy afelől kissé szkeptikus, hogy sikerül-e ezt valaha teljes mértékben 

megszüntetni, főleg úgy, hogy az imént említett néhány tucat fős elkövetői körben találhatóak 

korábban igen magas beosztású tisztviselők, vagy éppen igencsak tehetősnek mondható 

vállalkozók. Azt gondolja, szociológusnak kellene a talpán lenni, aki ezt össze tudná rakni, hogy 

vajon milyen összefüggés van. Azt hiszi, hogy nekik nem is ez a dolguk, hanem hogy ezeket a 

renitens személyeket elkapják. Amellett fog mindig érvelni és lobbizni, hogy a lehető 

legmagasabb büntetéssel sújtsák őket, hiszen Kiskunhalas lakosságának egy túlnyomó 

többségének elege van ebből, amit művelnek ezek az emberek akár a hulladékkal, akár a 

hangos zenével, akár más dolgokra gondolnak. Szerinte nekik ez ellen küzdeniük kell a 

továbbiakban is. 
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Kuris István László képviselő: 

 

Alpolgármester úr kicsit árnyalt volt. Lehet, hogy néhányan pislogtak, miről is beszél. Neki két 

személyes élménye volt a Dob utcai hulladékgyűjtőnél. Az egyik szeptember végén volt, egy jól 

menő vállalkozó osztrák rendszámú csodaszép furgonnal állt meg és pakolta ki a szemetet. 

Akkor még nem voltak ott a kamerák. A másik pedig, ki szeretné és ki meri mondani, hogy a 

város egyik volt polgármesterével volt találkozója szombaton délelőtt, de az a helyzet, hogy 

nem egy kávézóban, hanem a Dob utcai hulladékgyűjtőnél, amikor borítgatta ki a zsákokból a 

szemetet. Addig, amíg ilyen értelmes emberek nem értik meg, hogy mit szeretnének, addig csak 

azt lehet mondani, hogy kizárólag a bírság az, ami visszarettentheti itt az embereket.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Szomorú dolog, hogy ezzel egyáltalán foglalkozniuk kell a mai korban, hiszen elképesztő 

állapotok uralkodnak. A Kuruc téren és a tízemeletes mellett is megdupláztatta a szelektív 

hulladékgyűjtők számát. Ennek ellenére állandóan mellépakolják a szemetet. Belepakolják a 

közösségi szemétgyűjtőkbe a hulladékot. Ezt többször szóvá tették a lakók. Ez teljesen 

elítélendő. Szeretné felhívni mindenki figyelmét, hogy a tanpálya mögött kedden 9-12, pénteken 

12-17, szombaton 13-16 óráig akár a zöldhulladékot is ki lehet szállítani. Fogadóképesek rá. 

Azt javasolja mindenkinek, hogy ne sajnálja az időt, oda fáradjon és vigye ki a szelektív 

hulladékát.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Szemét ügy ez valóban. Ő is mindenkit biztatna arra, hogy mindenki a saját szemetét a saját 

konténerébe, a saját tárolójába tegye bele és ne máshova szórja. A büntetéssel teljesen egyetért 

és ezzel az egész szabályozással.  

Hogy személyes példával is elöl járjanak ez ügyben, nem olyan rég jelent meg a Halasi 

Tükörben, hogy a Kőrösi úti szociális otthon mögött rengeteg szemét halmozódott fel, amit az 

otthonban élők dobáltak át, túrnak szét azon a területen. Hogy jó példával éljenek a város lakói 

előtt, összeszedték a múlt héten és kitakarították azt a területet. Bátran ajánlja mindenkinek ezt 

a hozzáállást. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Gyakorlatilag a legutóbbi testületi ülésen pont egy ilyen témával kellett foglalkoznia, hogy 

vigyázzanak a városukra. Kétélű dolog ez a hulladékgyűjtés. Nagyobb mennyiségű hulladék 

hulladékdepóba történő kiszállítása komoly összegbe kerül.  

Ha ez a csodafurgon behozza egy ilyen hulladéklerakó helyre, még mindig jobb, mint azzal a 

jelenséggel találkozni, hogy úton, útszélen megállnak a csodafurgonok, s kidobják az árokba 

ugyanezt a zsák szemetet. A megoldás biztos, hogy többrétű és több megoldással kell 

operálniuk, s nem fog sajnos máról holnapra megoldódni. A nevelés, a térfigyelő kamera és 

megint csak azt kell mondania, hogy a lakosságot kell felkérniük arra, hogy szálljon be ennek a 

problémának a megoldásába. Ma már van olyan csodatelefonok vannak, technikák 

mindenkinél, amivel dokumentálni lehet. Lakótelepen az ablakból is le lehet fényképezni azt, 

hogy odavalósi az a személy, aki a szemetet üríti, vagy nem. Igenis ez a rendeletben már 

megjelenthet, még akkor is, ha kamerára nem büntetnek című országos vita zajlik most. Ez már 

egy olyan visszatartó erő lehet, hogy egy eljárást elindítani ilyen személy ellen a mostani 

rendelet alapján is, a módosítás alapján is, amiről remélik, hogy visszatartó erő lesz. Igenis 

mindent meg kell tenniük ez irányba. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valóban igyekeznek a kamerarendszert is úgy bővíteni az idei évben, hogy ezeket a neuralgikus 

pontokat is figyelni tudják. Reméli, hogy vissza lehet szorítani ezeket az illegális 

hulladékelhelyezéseket.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, hogy amit Vizkeleti képviselő úr megemlített, egy nagyon jó példa. Valóban az 

előbb ő is kihagyta a prevenció szükségességét. Azt gondolja, hogy amint Kuris képviselőtársa 

által felvetett példa is mutatja, véleménye szerint ezek az esetek, ahol igazából semmi sem segít. 

Azt tudja a maguk részéről mondani, hogy mindent megtesznek, hogy méginkább bővüljenek a 

lehetőségek. Akár a kamerák számára gondol, illetve régen szeretnék több helyen is bekeríteni 

a hulladék elhelyezésére szolgáló edényzetet és kipróbálni ezt a megoldást.  

Az is biztos, hogy Patocskai képviselő úrral együtt a különböző jogvédő szervezetek biztos nem 

tartoznak a kedvenceik közé, hiszen ők is elég sokat tesznek azért, hogy megnehezítsék a 

normális és mindennapi életet. Annyiban egészítené ki, amit képviselő úr elmondott, hogyha 

készülnek ilyen felvételek, az a megfelelő hatóságokhoz is legyenek eljuttatva, ne csak a 

különböző internetes portálokra. A mostani rendeletből is látszik, hogy a facebook egyelőre 

nem tud büntetést kiszabni, aztán lehet, hogy egyszer eljutnak oda is. Az önkormányzat, a 

rendőrség, vagy egyéb hatóságok viszont erre fel vannak jogosítva. Kéri azt, hogy éljenek 

ezekkel a hivatalos csatornákkal is. Örülne, ha lenne egy ilyen mozgalomnak nevezhető 

történet, amikor látják ezt az emberek, levideózzák és eljuttatják a megfelelő helyekre. Szerinte 

így el lehet kapni ezeket a személyeket.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, abban mindannyian egyetértettek, 

hogy a rendelet ilyen irányú módosítása egy jó kezdeményezés. Bízik benne, hogy elfogadja a 

képviselő-testület a mostani alkalommal.  

Egyetértenek-e a rendelet módosításával?  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 978   Száma: 17.03.30/10/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; 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 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

978   Száma: 2017.03.30/10/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2017. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - 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.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (4) bekezdésének az a) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„a) aki valakinek a közterületre ürítés céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetében 

található háztartási hulladékot válogatja, kiszórja, más gyűjtőedényébe áthelyezi, továbbá az a 

harmadik személy, aki a szolgáltató által a társasházak részére szerződés alapján kihelyezett és 

a társasház által használt hulladékgyűjtő edényekbe - a jogosultság igazolása nélkül - 

hulladékot helyez el.” 

 

2. § 

 

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

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.) 

rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ha jól olvassa, csökken a hulladékszigetek száma. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Konkrétan válaszolják meg ezt a kérdést, hogy pontosan mi is történik, hogy mindenki számára 

egyértelmű legyen.  

 

Baics Tamás környezetvédelmi referens: 

 

Valóban a hulladékszigetek számát fogják módosítani. Ezt konkrétan annyit jelent, hogy ami a 

Mártírok útja mellett van szelektív sziget, azt felszámolják, illetve áthelyezik. Ami a KISZ 

lakótelepen van szelektív gyűjtősziget szintén felszámolásra kerül, viszont a Karacs Teréz 

utcában két hulladéksziget kerül kialakításra. Lényegében a darabszámuk nem változik, csak az 

elhelyezésük módosul.  

 

Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő: 

 

Megköszöni ezt a rendeletmódosítást, hisz magában a Városkert utcában lévő élelmiszerboltnál 

több alkalommal járt arra lakossági bejelentés alapján. A hulladéksziget csak azt szolgálta, 

hogy oda mindenféle szemetet leraktak. Családi házas környezetben teljesen felesleges, hiszen 

mindenkinek van sárga szelektív gyűjtőládája és ebbe rakják is. Véleménye szerint így meg fog 

oldódni ez a probléma.  
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-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ez is kényes ügy, a hulladékgyűjtő sziget. Nem tudja, hogy a város és hulladékgyűjtő cég közötti 

szerződésben vannak rossz pontok, vagy rossz megfogalmazások, de mindig azt látják, hogy a 

hulladékgyűjtő szigetek tele vannak, nincsen elszállítva a szemét, le van mellé téve kommunális 

hulladék. Valami nem jó a rendszerben, mert mindig nagyon szemetes az a környék. Vagy 

sűrűbben kellene elszállítani ezekről a szigetekről a szemetet, vagy több hulladékgyűjtő szigetet 

kellene kihelyezni. Gondolja, persze ennek is meg van határozva a száma, hogy mennyit kell 

nekik kihelyezni, elszállítani. Gondolkodtak olyanon is, hogy esetleg kommunális hulladék 

tárolására alkalmas konténert letenni a sziget mellé, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik a 

kommunális hulladékot leteszik a sziget mellé, azt pedig a cég emberei nem szállítják el, nem az 

ő feladatuk. Ebből adódóan mindig szemét van a szigetek körül. Erre valami megoldást kellene 

találniuk. Ez is eléggé rontja a városképet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ilyenen gondolkoznak ők is, csak ennek is megvannak a maga árnyoldalai. Ha legnagyobb 

jószándékkal odatennének ilyet, az két pillanat alatt megtelítődne. Ha egy hét múlva 

kicserélnék, az megint telítődne. Ezt nem lehetne egyszerűen győzni, de valami ésszerű 

megoldást ki kellene erre találni. Fognak erre egyébként valamilyen javaslattal élni a 

közeljövőben. Ő is nem olyan túl régen kérte Tamástól azt, hogy járjon ennek utána, hogy egyéb 

településeken az ilyen kihelyezett kommunális hulladékgyűjtők hogyan működnek. Akár a 

hulladékudvarban ellenőrzött körülmények között, akinek van szerződése, de több keletkezik 

neki, mint amekkora a mérete a kukájának, akkor ne az legyen, hogy a szomszédjához teszi át, 

vagy kiteszi a szelektív gyűjtő mellé. Azoknak, akiknek igazoltan van szerződésük, azoknak 

lehessen többlethulladékot elhelyezni a hulladékudvarban kommunális hulladékból. Ilyen 

megoldásokat szerinte lehet támogatni, s ennek lehet jövője. Ezt meg fogják vizsgálni és bízik 

benne, hogy fognak tudni még erről a rendeletről tárgyalni ilyen tekintetben, hogy kicsit 

bővítsenek és javítsanak a mostani szolgáltatásnak a színvonalán.  

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A szelektív szigetek nagyon fontos környezetvédelmi szempontot képviselnek, a lakosság 

környezettudatos igényének a kielégítésére szolgálnak sokak megelégedésére. A használata 

természetesen igényelné ezt a tudatosságot, intelligenciát. Sajnos ennek híján visszájára tud 

fordulni, egyesek nem értik, nem akarják érteni a szelektív szigetek használatát. Hosszasan 

beszélték, hogy szemétlerakó telepnek nézik, s nem törődnek vele, hogy mit hagynak maguk 

után. Szégyent hoznak a városra, mindannyiukra a cselekedetükkel és felháborítják a jóérzésű 

embereket. Valóban a lakosság segítségét szeretné ő maga is kérni, együttműködését, ha 

ilyesmit látnak, akkor jelentsék, rögzítsék. A körzetben a Mártírok útja, Kiffer utca 

kereszteződésében ilyen okokból szűnt meg, vagy fog megszűnni a szelektív sziget, mert 

reménytelen küzdelmet vívott a város a közrend és a köztisztaság fenntartásáért. Viszont a 

jogos lakossági igény kielégítése céljából a Karacs Teréz utca két végén újak lesznek kialakítva. 

A lakók nyilvánvaló módon jó értelemben használják és dicséret illeti őket. Nyilván nem ők 

teszik ezekkel a hulladékszigetekkel azt, ami ott történt. Feltehetően az új helyen kulturált 

viszonyok lesznek, sikerül ilyet kialakítani, sőt nemcsak kialakítani, hanem fenntartani is 

hosszútávon. A tapasztalatok szerint volt már mód ilyen módosításra, azok jó eredménnyel 

zárultak és érdemes volt helyszínt módosítani. Általában eredménye van egy ilyen 
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helyszínmódosításnak, -változtatásnak. Bízik benne, hogy előbb-utóbb kamera is kerül például 

akár a Karacs Teréz utcába ennek védelme érdekében, hogy ne ismétlődjön meg az az eset, ami 

a Mártírok útján történt. Tényleg gyalázatos és szégyenteljes dolgok, körülmények voltak ott, 

hiába takarította ki a Zrt., másnapra, mintha hozzá sem nyúlt volna, újra áldatlan állapotok 

voltak. Ez nagyon gonosz és rossz dolog. Bízik benne, hogy ez a módosítás most jó irányba 

fogja elvinni a dolgokat és az említett környezettudatos, intelligens használatot fogja 

elősegíteni. Maga is kéri a rendelet elfogadását és támogatását.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Sajnos –vagy nem sajnos, ezt döntse ki-ki maga el- a szelektív hulladékgyűjtők számának 

csökkentése, a lakó-pihenő övezetekben, az emeletes házaknál nem kimondottan lehetséges, 

hiszen tárolási problémák adódhatnak, ahogy egyeztetett a közös képviselőkkel. Amit a 

költségvetésükben elfogadtak zárt szeméttárolók építésére keretet, abból valószínűleg 

megoldható kettő, akár három, ha a lakóközösségek is az úttársulásokhoz hasonlóan 

beszállnak. Zárttá tudják tenni, talán ez segíteni fog. Nagyon bizakodva várja ezeket a zárt 

szemétgyűjtő szigeteket. Utána az a kérése, hogy vizsgálják meg ennek a hatását, mit váltottak 

ki ezek ki. Ha lehet kérni a következő években, ha pozitívak a visszajelzések, minél többet 

próbáljanak meg e formában bezárni. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Mindannyian bíznak ennek a sikerességében, hogy egy programot tudjanak erre ráépíteni.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és szerinte itt is hasonló a helyzet a korábbi 

rendeletekkel, tehát mindannyian érzik ennek a dolognak a súlyát és hogy itt egy problémát 

igyekeznek kezelni. Reméli, hogy a képviselő-testület egyhangúlag fogja tudni ezt a 

rendeletmódosítást is támogatni.  

A rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 979   Száma: 17.03.30/11/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:18  

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: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

979   Száma: 2017.03.30/11/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 11/2017. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § (1) bekezdésében, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, 

továbbá a 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. § 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testületének A helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete helyébe 

jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2. § 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 

17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A megjelölt fák, meg vannak darabszámra jelölve, hogy hány fáról szüntetik meg a védettséget. 

Ez effektíve hány fát jelent? Ha jól érti, ezek között lehet olyan fa, ami már a gyakorlatban nincs 

is meg. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

1.számú melléklet rögtön 15 facsoporttal kezdődik. Azt hova gondolták sorolni? Csak technikai 

dolog a probléma, gondolja. Legalábbis nála így nyílt meg. 1.számú melléklet rögtön a mocsári 

ciprussal kezdődik, 15 darab, Alsótelep, s utána indul a felsorolás, hogy védett fák, 

facsoportok. Ez egy apróság, szerinte helyére kellene tenni. Csak ennyi.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Látja és értik a kérdést.  

 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző: 

 

A második kérdéssel kezdené, az talán gyorsan megválaszolható. Külterületi védett fákról van 

szó, a mocsári ciprusokról, ezért van külön szedve. Igazából a korábbiakban is így szerepelt a 

rendeletben, ezért sem sorolták be a facsoportok közé, emiatt szerepel külön.  

A másik kérdésre áttérve, hogy hány darab fát érint ez konkrétan. Tudomása szerint egy-két fa 

van, ami az elmúlt évek folyamán viharkár, vagy akár bármilyen baleset, sérülés következtében 

kivágásra került. Pontos darabszámokat a főkertész úr tudna mondani.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Ő volt az, aki egy pillanatra megütközött ezen a 48 darab fán a Batthyány utcán meg van 

jelölve, hogy a védettséget megszüntetik. Számításba vette azt a lehetőséget is, hogy egy vihar 

alkalmával ezek veszélyesek lehetnek. Ha így döntött egy szakember, akkor ő is megpróbál 

utánajárni. Néhány embert megkérdezett a környéken, hogy volt-e probléma ezekkel a fákkal. 
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Többen azt mondták, hogy nem volt. Volt, aki azt mondta, hogy volt. Ez a 48 darab kicsit 

túlzásnak tűnik. Neki is úgy tűnik, hogy ez túl nagy szám. Körülbelül 100 darab gesztenyefa van 

a Batthyány utcán, s ez nagyjából a felét takarja. Ez egy védett fasor, amiről azt gondolja, hogy 

egyben jelent értéket. Kiskunhalas városának egyik legszebb utcája. Nem igazán érti, hogy 

miért van most szükség 48 darab fa védettségének megszüntetésére, mivel nem érzi, hogy ezzel 

a határozattal nagyon előrébb jutottak volna. Tegyék fel, hogy a jövő évben tíz fát ki kell 

termelni. Akkor hozzák a testületi ülésre, hogy tíz fának megszüntetik a védettségét, s 

ugyanazon a testületi ülésen meg is tehetik azt is, hogy a tulajdonosi hozzájárulást megadják. 

Ez miért nem megfelelő? 48 darab fa védettségét megszüntetik, szerinte ennek hosszú távú 

következményei is lehetnek, hiszen onnantól kezdve az már nem egy védett fasor. Azt szeretné 

kérni, hogy inkább lassabban haladjanak a munkával, nehogy olyan következménye legyen, 

hogy aztán feljogosítva érzi esetleg más magát arra, hogy hozzanak egy keményebb döntést, s 

tényleg vágják ki azokat a fákat. Amit nem kell megszüntetni védettséget, azt ne szüntessék meg. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja hirtelen mondani rá, hogy nyilvánvalóan itt ésszerű megfontolások vannak az 

előterjesztés mögött. A főkertész is támogatja ezt a fajta megoldást. Nem hisz abban, hogy bárki 

a fasor ellen hozna döntést ennél az asztalnál, hiszen nekik ezek tényleg értékek. Vannak olyan 

csodálatos fotók erről az utcáról, hogy nem is hitte el, Halason készült. Ezek a gesztenyefák 

tényleg nagyon színes foltjai a városuknak. Ő sem szívesen szabadulna meg egyetlen fától sem. 

Viszont ahogy azt a faleváltási tervnél lévő vitában is elhangzott és elmondták, ezek nem az 

örökkévalóságnak állnak. Ha azt szeretnék, hogy 50 év múlva is ott legyen gesztenyefa és 

szeretnék, hogy ezeket a fákat tudják ütemesen pótolni és megoldani a betegségeiket, akkor 

igenis néha kell hozniuk olyan döntéseket, amelyeket nem jó szívvel hoznak meg. Ez is egy ilyen 

döntés. Érti, amit Képviselő úr is mond, hogy akkor vegyék el, amikor eljön az ideje. Most 

lefolytattak egy eljárást, ami nem annyi, hogy bejön a képviselők elé egy előterjesztés, amit 

megír valaki itt a szomszédos helyiségek valamelyikében, hanem ezt le kell levelezni, ezzel azért 

idő megy, foglalkozni kell vele. Most ezt megtették, s nem szívesen dobná ki ezt az elmúl 

időszakban ráfordított időt azzal, hogy nem azt az előterjesztést fogadják el, amelyet a szakma 

előkészített számukra, hanem azt mondják, hogy majd akkor, amikor foglalkozni kell vele.  

Egyébként a város vásárolni kíván az idei évben olyan háromdimenziós ultrahangos készüléket, 

amellyel pontosan meg lehet határozni azt, hogy egy fával kapcsolatban milyen jövő várható, 

odvasodik-e, betegség támadja-e, milyen helyzetben van az adott fa. Nem fognak hozzányúlni 

olyan fához, s ezt jól mondja Képviselő úr, még véletlenül sem lehet olyan eset, hogy egy fát úgy 

vágnak ki, hogy arról a képviselő-testület nem hoz döntést. Eddig is bejöttek ezek a döntések és 

ezután is be fognak jönni, ha benne van ebben a védett szekcióban a fa, ha nincs. Ez a mostani 

döntés szerinte nem azt alapozza meg, hogy vadul fűrészt ragadnak és mindannyian kimennek 

és nekiesnek ennek. Bár végig kell menni most az utcán, mert a Démász szakemberei fűrészt 

ragadtak a napokban és eléggé –hogyan fogalmazzon finoman- csúnya munkát végeztek az 

utcában. Lehet, hogy inkább azt kell fontolgatniuk, hogy milyen jogi lépéseket tesznek a 

Démász irányába, mert véleménye szerint komoly környezeti kár érte a várost azzal, ahogy ezt a 

kérdést kezelték. Lehet ebben veszélyt érezni, de sajnos azt kell mondani, hogy a veszély nem itt 

van, hanem a Démász gallyazói jelentik a városban a legnagyobb veszélyt a fákra.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Van néhány jó ismerőse, barátja, akik különböző budapesti önkormányzatoknál dolgoznak 

képviselőként. Mindig szokta kérdezni őket, hogy mi a legfajsúlyosabb dolog, mi jelenti a 

legtöbb problémát. Egyöntetűen mindig szokták mondani, hogy a fa. Először vonakodva kicsit 
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irigyelte őket, hogy ez biztos a nagyvárosiságnak a folyománya. Örül, hogy Kiskunhalas is ebbe 

a sorba lépett.  

Tapodi képviselő úrnak szeretné arra felhívni a figyelmét a Batthyány utcából hallottak 

kapcsán, hogy mielőtt azt terjesztené róluk, hogy fákat akarnak kivágni, akkor nyugodtan 

kérdezze meg őket. Ezt szeretné most leszögezni, hogy jelenlegi városvezetés, vagy a Fidesz 

frakció nem ellensége a fáknak. Ezt a városközpont kapcsán is elmondták, amikor a faleváltási 

terv szóba került. Szerinte szinte 100 %-ban befogadták a környezetvédők, a civilek, favédők 

javaslatait. Itt összesen arról van szó, s Polgármester úrhoz csatlakozna, hogy egy olyan 

kérdésben, amely szakembereket igényel, ott akár most is, akár a főtér esetében is a 

szakembereknek megkérdezték a véleményét, s azt idehozták.  

Azt hiszi, hogy egy testület annál erősebb döntést nem tud hozni szakmailag, amikor a 

szakemberek véleményét elfogadja. Mégegyszer ki kell azt hangsúlyoznia, ez nem azt jelenti, 

hogy ezeket a fákat ki akarják vágni, hanem ez azt jelenti, hogy bizony el fog jönni az az idő, 

amikor ezek a fák még inkább elöregednek, betegek lesznek és amikor már menthetetlenné 

válnak, akkor bizony ezeket majd ki kell termelni. Jelen pillanatban erről még szó sincs.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A fakivágás mindig egy érzékeny pont. Van a Koncz Zsuzsának egy slágere, hogy ne vágj ki 

minden fát és ha mégis, akkor ültess egy csomó fát. Valamilyen szinten kertészmérnök és 

erdőgazdálkodó is. Ha egy fa eléri azt a kort, akkor le kell váltani sok minden szempontból.  

A Batthyány utcai gesztenyefasorra gondolva emlékszik, amikor nagyon örültek annak, mert 

attól féltek, hogy az egész fasor ott egyszerű ki fog pusztulni. Ott annyi közművet kellene 

lefektetni a Batthyány utcában, s mind ezeknek a nagy, koros gesztenyfáknak a főgyökereinek az 

elmetszésével történt, hogy az is csoda, hogy egyáltalán kifakadt. Nem véletlen van a 

gesztenyefasor pont a Batthyány utcában, már nagyon nagy a kiritkulás is és a betegség is, 

hiszen ezek a fák már le vannak gyöngülve. Az is egy következő gond, hogy ezek a beteg, 

korhadó fák tovább terjesztik a betegséget. Ez is szempont lehet. Az előterjesztésben, a 

rendeletmódosításban benne van mindannyiuk megnyugtatására, hogy amikor le kell cserélni 

valamelyik fát és tényleg úgy van, hogy ki kell vágni, akkor az ki lesz szedve. Benne van hála 

istennek, hogy korosított fával kell pótolni. Ez lehet megnyugtató mindannyiuk számára. Egy 

fiatal fa, de már komoly lombbal fog már megindulni az a fa, amikor pótolva lesznek ezek a 

kivágandó fák, amelyiket ki kell vágni. Szerinte szakmailag is jó ez a rendelet, hiszen el is 

hangzott, hogy szakemberek készítették. Tudomásul kell venni, hogy minden megérik egyszer, s 

azt le kell szüretelni, vagy le kell vágni.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Alpolgármester urat szeretné megnyugtatni, hogy semmiképpen nem terjesztette senkinek azt, 

hogy a városvezetés tarvágással egy csomó fát ki fog vágni. Árnyaltan fogalmazott 

mindenkinek. Azért azzal a reménnyel szólalt ő is fel, hogy a múlt alkalommal is szakmai 

érvekkel, beszámolóval támasztották alá a főtéri faleváltási tervet is. Ott is befogadták a 

javaslatokat. Ezért javasolta, hogy véleménye szerint ugyanazt tudják elérni, ha nem 48 darab 

fát jelölnek ki, hogy a védettséget megszüntetik, hanem kevesebbet. Számára és szerinte sok 

ember számára egy picit erős üzenet. Picit olyan elefánt a porcelánboltban. Bocsánat, hogy 

mindig állatszimbólumokkal hasonlítja a másik oldalt, de mit tegyen, ha ez érthető a legjobban. 

48 darab gesztenyefát, nem is tudják, hogy melyik gesztenyefák, szerinte nem kellene 

megszüntetni. Úgy egyben érték, hogy egy védett fasor. Szeretné elmondani. Ha megszüntetik a 

felének a védettségét, az onnantól kezdve már nem egy védett fasor. Meg lehetne egyesével 

vizsgálni és nem kellene ennyire kapkodni a fáknak a kapcsán. Tényleg csak azokat nyilvánítani 
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nem védetté és megadni a tulajdonosi hozzájárulást, amelyek már tényleg arravalók, hogy 

kitermeljék őket. Említette Patocskai képviselő úr is, hogy voltak olyan fák, amelyekről már 

tényleg mindenki azt gondolta, hogy ez már nem fogja túlélni, lám mégis túlélte.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Valószínűleg javasolni fogja, hogy valamilyen élőhelyekért felelős pozíciót találjanak ki Tapodi 

képviselő úrnak, mert küzd azoknak a fáknak a megmentéséért, amelyeket senki nem akar 

kivágni, s a képviselőtársait hol vaddisznónak, hol elefántnak látja. Nagyon természetközeli a 

Képviselő úr. Mégegyszer el tudja mondani, hogy szakemberek véleménye alapján dolgoznak. 

Nyilvánvaló, hogy a lakossággal közösen fogják meghozni a döntést. Egyébként a 

környezetvédelmi referenssel ma több soron egyeztettek, s nyilvánvaló, hogyha közvetlen 

életveszély nem áll fenn, ez hosszú évek múlva kerülhet a képviselő-testület elé, ez az ügy. 

Nyilvánvaló, hogy akitől azt a jelzést kapták, hogy Képviselő úr elment, s azt mondta, hogy egy 

olyan anyag kerül beterjesztésre, amely szerint a városvezetés itt ki akarja vágni a fákat, meg 

fogják keresni ezt a személyt és elmondják, hogy a Képviselő úr nem ezt mondta és nyilvánvaló, 

hogy majd korrigálni fogják ezt a dolgot.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Összegezve ő is csak ezt tudja megerősíteni, 

hogy akik itt az asztalnál ülnek, mindannyian a fák barátai. Az lenne a legideálisabb állapot, ha 

nem kellene beszélgetni arról, hogy cseréljék, pótolják őket, hiszen ezek a fák az életük teljében, 

erejében lennének, de sajnos nincs így. Időnként foglalkozniuk kell ezekkel a kérdésekkel is, 

mégha annyira nem is örömteli. A városnak 20-50 év múlva is szépen kell kinéznie, s ezt 

egyébként nekik kell biztosítaniuk a jövő számára, előre kell gondolkozniuk.  

Az önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 980   Száma: 17.03.30/12/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 6.67 6.67 1 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Tart. SHT 

 

     

980   Száma: 2017.03.30/12/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2017. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2015. 

(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a.) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) 

bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ 

 

(1) Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni, ez alól kivételt képez a legfeljebb 

120 cm széles járda. A kialakítás során a védett fák, cserjék törzsétől mért 2,5 méteren 

belül földmunka géppel nem végezhető, csak kézi kivitelezéssel.” 

 

 (2) A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő 

ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed lehetőség szerint a védett fasor 

fafajának megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.” 

 

(3) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Kiskunhalas Város területén lévő helyi védettségű fák, cserjék, fasorok és facsoportok 

jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 

2. § 

 

A R. 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.” 

 

 

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

13 

 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat 2016-2017. évi 

módosításának jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Az építési szabályzatot módosító rendelethez szeretne egy technikai jellegű kiegészítést fűzni. A 

zárórendelkezések között a hatályba léptetést követően azzal kérné kiegészíteni a 

rendelet-tervezetet, hogy a hatályba lépést követő napon a rendelet hatályát veszti. Ez egy 

jogtechnikai kérdés, ez az egy fordulat lemaradt az előterjesztésből.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés lényegét tekintve már több soron járt a képviselő-testület asztalán. Ez talán 

az utolsó alkalom, amikor ebben a formában erről döntenek.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Ismerős már a téma. Sajnos képviselőként ezek a nehéz ügyek, amikor egy olyan ügyet kell 
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képviselnie, illetve az azokat az embereket kell képviselnie, akiknek az érdekeit nem vették 

figyelembe ennél az előterjesztésnél, a helyi építési szabályzat módosításánál. Azért ismételten 

elmondja, bár tudja, hogy meg fogják szavazni. Picit várt is a gomb megnyomásával, hátha 

megszólal egy képviselő, hátha elmondja a környező lakosok és a szabályzat módosítást ellenző 

lakosok megnyugtatásaképpen az ő álláspontját is. Nem történt meg. Újból azt tudja mondani, 

hogy egyedül ő képviselte ezt az ügyet, ezeknek az embereknek az érdekeit, akik nem szeretnék, 

hogy a Sóstóval szemben a véderdőt átminősítsék kereskedelmi és ipari övezetté. Most itt 

elmondja, hogy ott sok lakó lakik és nem örülnek ennek az intézkedésnek.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azért annyit mindenképpen elmondana, hogy itt ipari övezetről senki nem beszélt Képviselő úr. 

Ezt félremagyarázásnak érzi. Nincs szó ipari övezetről a Sóstó mellett. Az ipari övezet 

nyilvánvalóan egy más fajsúlyt érzékel. A Képviselő úr szájából gondolhatják azt, hogy ez egy 

megfontolt kijelentés, pedig nem az, nem pontosan fogalmazott. Kéri Képviselő urat, hogy 

pontosan fogalmazzon. Már hívhatják riogatásnak is szinte, hogy oda majd ipari zónát, 

szemétégetőt, s nem tudja mit raknak a Sóstó partjára. Egy kicsit átlendültek a ló túloldalára. 

Látja, hogy ezzel a megjegyzésével újabb hozzászólást generált.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ő is erre kérné Képviselő urat. Csak kiderül az, hogy szokott pontatlanul fogalmazni. Ha lehet, 

erre figyeljen oda, akár itt a fakérdésben, akár a Sóstó kapcsán. Biztos benne, hogy elő fog ez 

kerülni. Soha nem vitatta azt, hogy ellenzéki képviselőként az a feladatuk, hogy a legkisebb 

hibát is megtalálják. Ezzel, amit a Sóstón képvisel, ezzel a magatartásával részben egyet tud 

érteni, hiszen a kezdetektől ezt az álláspontot képviselte. Az számára szimpatikus, hogy ezt 

végig is viszi, mégha nem is ért ezzel egyet. Látszik az, hogy néha egy-egy szón mekkora 

jelentőség van. Arra kérné Képviselő urat, ha már egy ilyen kiélezett helyzetről beszélnek, 

akkor a lakosokat úgy tájékoztassa, hogy ők is értsék.  

A másik, hogy itt egy szcenárióról beszélnek, hogy mi fog ott történni. Ha ez a motoros 

egyesület valóban ott tartja a rendezvényeit, s valóban, amit feltételeznek, lesz valami 

probléma, akkor azt hiszi, azon lesznek, hogy ezt kezeljék. Ő ettől személy szerint abszolút nem 

tart. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Természetesen köszöni a kiigazítást, nem fogalmazott pontosan. Ő sem gondolta, hogy ott ipari 

zónát, vagy bármit fognak létrehozni. Teljesen világos már, hogy mi fog ott történni. Szerinte 

bárki nézi ezt a közvetítést, nem fogja félreérteni, mert már a kezdetektől fogva el volt döntve, 

hogy mit hoznak létre. Teljesen biztos volt az, hogy ott nem ipari zónát fognak létesíteni. 

Szerinte kár lovagolni ezeken a szavakon. Arról van szó, hogy ott egy természeti környezet volt, 

zöld környezet, a Sóstóra láttak rá az ottani lakók és most nem ez van ott. Ők már úgy költöztek 

oda, hogy egy ilyen környezetbe költöznek, s a város sokféle garanciát adott arra, hogy ez meg 

is fog maradni. Most pedig a fejük fölött, a megkérdezésük nélkül döntöttek arról, hogy 

márpedig nem is lesz. A képviselők mégcsak egy fórumot sem hívtak össze, mégcsak semmi 

megnyugtató szót nem mondtak sem a testületi üléseken, sem személyesen. A fórumot egy civil 

egyesület hívta össze, nem a képviselő. Elmentek a képviselők, de nem ők kezdeményezték, 

pedig tudtak a lakók véleményéről.  

Köszöni mégegyszer a kiigazítást. Csak pontosította, hogy a lakóknak ezzel van problémájuk. 

Azt gondolja, hogy előre nem lehet azt megfogalmazni, hogy hangoskodás, vagy bármilyen 
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viselkedés lesz. Egy népszerű egyesület, mindegy, azt gondolja, hogy érthető volt. 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Amikor a legutóbb foglalkoztak ezzel a dologgal, a Sóstó nyugati oldalán, ahogy mennek 

Soltvadkert felé, erről a területről beszélt, ami egy védterületnek volt kijelölve az ő emlékei 

szerint is. Ebben a rendeletben kereskedelmi szolgáltató területként, a KG azt jelenti, plusz meg 

van csillagozva. Ez a klubház terület, ami itt épül és épülni fog. Az fog itt működni. A 

rendeletben is olvashatják, hogy elég jól be van korlátozva ennek a tevékenysége, 

megközelíthetősége ennek a jelölt területnek. Sokat vacillált ő maga is, hogy mit gondoljon 

erről a dologról. Megvárta ennek a rendelet-tervezetet és elolvasta a mellékleteit is. 

Magyarországon vagy elég erősek már a zöldek, vagy nem elég erősek. Megint csak azt 

mondja, hogy a szakemberek véleményét várta meg és elolvasta, ami nem zárja ki, hogy ezen a 

területen ilyen jellegű szolgáltatóház felépüljön.  

Még egy dolgot kellett végiggondolnia, hogy a Sóstó maga már ott működik, s a Sóstó környéke 

is egyre jobban beépített lakóövezet, nagyon szép kastélyok is vannak ott kicsit beljebb a 

homokdűnékben. Azt kell mondania, hogy a város bővül, fejlődik, épül, s igenis azt is be kell 

látnia, hogy vannak olyan területek, amelyeknél engedni kell. Mond egy példát, hogy van a 

városban még egy építési magassági korlát, s ameddig tudják, tartsák is, tehát ne épüljenek 

felhőkarcolók Halason. Hála istennek, vagy eljön majd az idő valószínűleg nem az ő életükben, 

az ő életében biztos nem, amikor lehet, hogy erre is sor fog kerülni Halason. Tehát a fejlődést 

–úgy mondják- nem lehet megállítani, de a környezetszennyezést korlátozniuk kell, s gátolni 

kell. Ebben a rendeletben benne van egy csomó védelem ilyen irányú tevékenység ellen. Ezen a 

területen nem lesz megengedve, márpedig úgy néz ki, hogy működhet szolgáltató, kereskedelmi 

tevékenységet folytathat, erre is szükség van az idegenforgalom szempontjából is a Sóstó 

környékén. Így ő nem gördítene akadályt e tevékenység elé.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Az előterjesztésben ugyan szerepel, de fontosnak érezte így a végén szóban is megerősíteni, 

hogy az állami főépítész, aki a rendezési terv módosítási folyamatoknak a törvényességéért 

felel, az ő záró szakmai véleményében jóváhagyta ezt a módosítást ebben a formában, ezzel 

lehetővé téve azt, hogy a képviselő-testület így fogadja el.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Teljesen egyetértve Patocskai Tamás képviselő úrral, azt gondolja, hogy rengeteg szakember 

kezén átment ez az anyag, mind az országos főépítész, mind különféle ellenőrző hatóságok. Ez 

itt már tényleg a végső állomása ennek a munkaanyagnak. Bízik benne, hogy most is fogja tudni 

támogatni a képviselő-testület. Következzék a szavazás.  

Első körben a határozatról kell döntsenek. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 981   Száma: 17.03.30/13/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 6.67 6.67 1 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Tart. SHT 

 

     

981   Száma: 2017.03.30/13/0/A/KT 

 

91/2017. Kth. 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat 2016-2017. évi módosításának 

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja 

Kiskunhalas város 29/2001. Kth. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Még egy szavazás ugyanebben a témában. A rendelet elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 982   Száma: 17.03.30/13/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 93.33 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 6.67 6.67 1 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Tart. SHT 

 

     

982   Száma: 2017.03.30/13/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 13/2017. (III.31.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról 

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

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  

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

bekezdés 1. pontjában, valamint  

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)  

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a  

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében 

biztosított  

véleményezési jogkörében eljáró  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály Kecskemét,  

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófa-védelmi Hatósági Osztály, 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály,  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Felügyeleti Főosztály – Repülőtéri és 

Repülésvédelmi Osztály, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály,  

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,  

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és  

Örökségvédelmi Hivatala, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,  

Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 

Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály,  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,  

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály,  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, valamint a Kiskunhalas Város igazgatási területével 

szomszédos települési önkormányzatok és a 34/2013.  Kth. határozat szerint a társadalmi 

egyeztetésbe bevont Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2001. (03. 01.) Ktr. rendelete  

(továbbiakban: HÉSZ). 1. sz. mellékletét képező SZ-1 terv a jelen rendelet 1. számú  

mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul. 

(2) A HÉSZ 2 sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő 

szabályozás szerint módosul.  

2. § 

A HÉSZ 1. § (4) bekezdés b) pont 5. felsorolása helyébe a következő rendelkezés lép: 

„– térszín alatti középfeszültségű elektromos hálózat területének határa,” 

 

3. § 

A HÉSZ 1. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az SZ-1 és SZ-2 terv ábrázol országos jogszabályban előírt követelményeket is, 

melyeknek betartása a mindenkori hatályos, vonatkozó országos és helyi jogszabályok szerint 

kötelező. Ezek a következők: 

 --M-- országos ökológiai hálózat – magterület határa (KNP adat) 

 --TZF-- országos ökológiai hálózat – összevont folyosó határa (KNP adat) 

 --TES-- ex lege szikes tó határa (KNP adat) 

 --TEL-- ex lege láp határa (KNP adat) 

 NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület határa 

 --T-- Országos jelentőségű védett természeti területek határa (KNP adat) 

 --Tt-- természeti terület határa (KNP adat) 

 --Vt-- védelemre tervezett természeti terület határa (KNP adat)  

-  országos védettségű temető határa, 

- országos védettségű épület, 

 -  CH-ipari biztonsági illetve szolgalmi jogú terület határa (6/1982./V.6./ IpM. sz. rendelet 

és 79/2005. /X. 11./ GKM. sz. rendelet), 

 -  közúti érdekeltségű terület határa (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt 

módosító 1991. évi XX. Tv. 92. §/10/b,  

-  vasúti érdekeltségű terület határa (OTÉK 36. § /8/) 

–   régészeti lelőhely, sorszámmal 

–   országos vízminőség-védelmi terület 

–  400 kV elektromos légvezeték, védősáv 

–  120 kV elektromos légvezeték, védősáv 

– Horvát tranzit nagynyomású földgázszállító vezeték, védősáv 

–  olajszállító vezeték, védősáv (2000. évi adat) 

–  nagynyomású földgázszállító vezeték, védősáv (2000. évi adat) 

–  nagynyomású földgázszállító vezeték, védősáv (2010. évi adat) 

4. § 

A HÉSZ 2. § (1) bekezdés a) pont 5. alpontja új felsorolással egészül ki: 

„– épületnek minősülő közlekedési építmények (KK),” 

5. § 

A HÉSZ 2. § (1) bekezdés b) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. mezőgazdasági-  

4.1. általános, külterjes művelésű mezőgazdasági (MV, RE) 

4.2. általános, üzemi művelésű mezőgazdasági (MÜ) 
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4.3. általános tanyás mezőgazdasági (MT)  

4.4. kertes mezőgazdasági (MZ, MB)” 

6. § 

A HÉSZ 7. § új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára 

önálló parkolóterület és garázs  

a) nem helyezhető el lakó-, vegyes- és üdülőövezetben; 

b) korlátozás nélkül elhelyezhető gazdasági övezetben a KG* övezet kivételével, továbbá 

a KM, KK, HÖ, HT és HK övezetekben; 

c) az a)-b) pontokban nem említett építési övezet telkén abban az esetben helyezhető el, 

ha a legközelebbi kétirányú forgalomra alkalmas burkolt úttól folyamatosan 

rendelkezésre áll legalább 8 m széles közút vagy magánút és a telek 50 méteres 

körzetében nem található meglévő lakóépület.” 

 

7. § 

A HÉSZ új 9/A §-al egészül ki: 

„9/A § 

Településrendezési célok megvalósításához szükséges területek, melyek esetében a települési 

önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg: 

1. Sóstó partja mentén kijelölt beépítésre nem szánt rendeltetésű területek - Sóstó 

védőzóna és parkerdő kialakítására, 

2. Belterületen és zártkerti fekvésű területen kijelölt EV jelű védőerdők - 

településvédő erdő kialakítására, 

3. Belterületen kijelölt KP jelű területek -közpark kialakítására,  

4. Belterületen kijelölt SP jelű területek - sporttelep kiegészítésére, 

5. Dong-ér mentén kijelölt, belterületi és zárkerti fekvésű, beépítésre nem szánt 

rendeltetésű területek - Dong-ér völgyi út és zöldsáv kialakítására, 

6. Belterület K-i szélén kijelölt KÖ jelű közlekedési célú területek - 53-as számú 

elkerülő út területbiztosítására, 

7. Bajza utca menti iparterület és a Dong-ér közötti VT jelű vízgazdálkodási célú 

terület - Járószéki víztározó biztosítására, 

8. Belterülethez D-ről csatlakozó VT jelű vízgazdálkodási célú területek - Harangos 

tó rekonstrukciójára, 

9. Fazekas utca mentén kijelölt SP és HÖ jelű területek - városi sportterület távlati 

biztosítására; 

10. Bibó István Gimnázium melletti TV jelű településközpont vegyes terület - 

városkép-védelem érdekében, 

11. Kopolyai út mentén lévő református temető bővítésére kijelölt TE jelű terület 

-református temető bővítésére, 

12. HT jelű beépítésre szánt terület - közérdekű területfejlesztés érdekében 

13. Városháza utca mentén kijelölt KV jelű központi vegyes terület és Katona József 

utca mentén kijelölt „he” helyi értékvédelmi terület - intézményellátás biztosítása 

érdekében.” 

8. § 

(1) A HÉSZ 10. § előtti alcím helyébe a következő alcím lép: 

„Tilalmak, közterületként használandó telekrész, katasztrófavédelmi követelmények” 

(2) A HÉSZ 10. § új (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Kiskunhalas Város katasztrófavédelmi osztálya „I”-es osztály, melyhez tartozó elégséges 

védelmi szint követelmények a következők: 
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a) Riasztás: a lakosság központi riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételének 

biztosítása. 

b) Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, 

elsősorban elzárkózás, indokolt esetben kitelepítés. 

c) Felkészítés:  

ca) a lakosság évente történő aktív tájékoztatása, 

cb) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs 

anyagok biztosításával, 

cc) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az 

annak megfelelő magatartási szabályokra. 

d) Védekezés: 

da) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 

bevonásának tervezése és begyakoroltatása, 

db) a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szervezetek megalakítása, 

dc) a karitatív és más önkéntes humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának 

tervezése és begyakoroltatása. 

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.” 

 

9. § 

A HÉSZ 16. § új (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A KG* övezetben a (2)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag a szabályozási 

tervben az övezetre bejegyzett sajátos kereskedelmi vagy szolgáltató rendeltetés épülete 

helyezhető el.” 

10. § 

(1) A HÉSZ 20. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Hulladékkezelő különleges területnek minősül az SZ-1 terven HK jellel ellátott 

a) 0187/1, 2 helyrajzi számú telek (rekultivált települési hulladéklerakó), 

b) 0930 helyrajzi számú telek (szennyvíziszap-elhelyező telep), 

c) 0995/12, 0995/14 és 0995/15 helyrajzi számú telek (regionális hulladéklerakó központ) 

területe, ahol a rendeltetéshez szükséges építmények helyezhetők el.” 
 

(2) A HÉSZ 20. § (14) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(14) A KM jelű mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenység 

(tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, a jelentős környezeti hatással nem 

járó gazdasági (ipari, kereskedelmi, szolgáltató) és hulladékgazdálkodási tevékenység 

építményei, valamint a kinnlakást szolgáló lakások és az egyéb jogszabályok szerint létesülő 

alternatív energiaellátási építmények helyezhetők el. 

(3) A HÉSZ 20. § új (15) bekezdéssel egészül ki: 

„(15) A KK jelű épületnek minősülő közlekedési építmények területen a közlekedésben 

résztvevőket kiszolgáló kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenység épületei, valamint 

járműkereskedés, -szervíz és kiszolgáló építményei helyezhetők el.” 

 

11. § 

A HÉSZ 21. § (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) Építési telek megközelítése céljából csak egy magánút létesíthető, kizárólag abban az 

esetben, ha a telek közúti kapcsolata nem biztosított.” 

 

12. § 

(1) A HÉSZ 29. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„b) A hátsó telekhatárig terjedő építési helyen az építményeket vagy a hátsó telekhatáron, vagy 

attól minimum 3,0 m-re kell elhelyezni.” 

(2) A HÉSZ 29. § (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Az építési hely „1” kódszáma esetén, kialakult, meglévő oldalhatáron álló beépítésű 

telken, egyéb általános és helyi előírások teljesülése feltételével oldalhatáron álló beépítés is 

megengedett.” 

(3) A HÉSZ 29. § (12) bekezdéssel egészül ki: 

„A kód 4. számjegyében szereplő „X” esetében az úszótelken álló épület bővíthető, ha a telek 

beépítettsége nem növekszik és a többi övezeti előírás teljesül.” 

 

13. § 

A HÉSZ 37. § alcíme helyébe a „Tájképvédelem” alcím lép. 

 

14. § 

(1) A HÉSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(2) A HÉSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

15. § 

(1)A HÉSZ 1. § (3) bekezdés a) pontban a „különleges terület” szövegrész helyébe a 

„különleges hulladékkezelő, -lerakó terület”, 

(2)A HÉSZ 1. § (4) bekezdés a) pontban az „érvényes szabályozási terv” szövegrész helyébe az 

„SZ-2 terv érvényességi területének”,  

(3) A HÉSZ 1. § (4) bekezdés a) pontban a „hulladékkezelő” szövegrész helyébe a 

„hulladékkezelő, -lerakó”, a „szeméttelep” szövegrész helyébe a „regionális hulladéklerakó 

központ”,  

(4) A HÉSZ 1. § (4) bekezdés b) pont 4. felsorolásban a „fa” szövegész helyébe a „fa/fasor”,  

(5) A HÉSZ 2. § (1) bekezdés a) pont 5. alpont 5. felsorolásban a „hulladékkezelő” szövegrész 

helyébe a „hulladékkezelő, -lerakó”, 

(6) A HÉSZ 3. § (2) bekezdés d) pontban a „közterületek ” szövegrész helyébe a „közutak vagy 

közforgalom elől el nem zárt magánutak”, 

(7) A HÉSZ 9. § (1) bekezdés felvezető szövegében az „Elővásárlási jog jegyzendő be az 

önkormányzat javára a következő helyrajzi számú ingatlanokra” szövegrész helyébe a 

„Településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanok, melyek esetében a 

települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg:”, 

(8) A HÉSZ 16. § alcímében a „KG” szövegrész helyébe a „KG, KG*”, 

(9) A HÉSZ 20. § alcímében a „KM” szövegrész helyébe a „KM, KK”, 

(10) A HÉSZ 21. § (6) bekezdés b) pontban az „építési engedélyezési eljárást” szövegrész 

helyébe az „a telek beépítését”, 

(11) A HÉSZ 29. § (2) bekezdésben a Második számjel „0” számjegyének magyarázatában a 

„de az OTÉK” szövegrész helyébe az „az OTÉK”, a „fenntartható” szövegrész helyébe a 

„fenntartható, de”, 

(12) A HÉSZ 29. § (4) bekezdésben a „helynek az OTÉK 1. ábrája szerint értelmezett területén” 

szövegrész helyébe a „helyen”, 

(13) A HÉSZ 31. § (1) bekezdésben a „határoló falát, amelynek” szövegrész helyébe a 

„határoló falát és a második valamint további épületeket, amelyek”, 

(14) A HÉSZ 35. § (6) bekezdés b) pontban az „az építészeti-műszaki tervtanáccsal és a városi 

főkertésszel véleményeztetni” szövegrész helyébe az „a városi főépítésszel egyeztetni”, 

(15) A HÉSZ 40. § (5) bekezdés a) pontban a „0187/1,2 hrsz. alatti szeméttelep és 

állattetem-gyűjtő hely (konténer), valamint a 0955/11 – illetve az ezen ingatlan megosztásából 

keletkezett –„ szövegrész helyébe a „0995/12 és 0995/14”, 
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szöveg lép. 

16. § 

(1) Hatályát veszíti a HÉSZ 1. § (3) bekezdés b) pont utolsó felsorolása. 

(2) Hatályát veszíti a HÉSZ 1. § (4) bekezdés a) pontban a „rekultiválandó terület határa” és az 

„építési hely határa” felsorolás. 

(3) Hatályát veszíti a HÉSZ 2. § (4) bekezdés. 

(4) Hatályát veszíti a HÉSZ 4. § és alcíme. 

(5) Hatályát veszíti a HÉSZ 17. § (1) bekezdés utolsó mondata. 

(6) Hatályát veszíti a HÉSZ 29. § (2) bekezdésben a Második számjel „0” számjegyének 

magyarázatában a „megfelelő” szövegrész. 

(7) Hatályát veszíti a HÉSZ 39. § (2) bekezdése. 

 

17. § 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti.  

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is 

alkalmazni kell, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.” 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017.évi  közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter  városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

A közbeszerzési terv táblázatának első sorát egy kis javítással kérné figyelembe venni, miszerint 

a Kbt.-nek nem a 115.§-a alapján, hanem 112-113.§-a alapján kell lefolytatni az abban a 

sorban felsorolt beszerzési eljárást. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az önkormányzat közbeszerzési tervének módosításáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 983   Száma: 17.03.30/14/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:48  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #16; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

983   Száma: 2017.03.30/14/0/A/KT 

 

92/2017. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -306/2016. Kth. számú 

határozatával elfogadott- az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását az 1. 

melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város 

honlapján tegye közzé. 

 

 

Határidő:  2017.március 31. 

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

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Új változatban kapták meg a tisztelt képviselők az előterjesztést. Az új változatba annyi került 

be a régihez képest, annyit szeretne most kiemelni, hogy az ajánlattevők körének 

meghatározásánál elsősorban helyi vállalkozókat kell megszólítani a beszerzési eljárás során. 

Nyilván erre alkalmas helyi vállalkozókat. Amikor helyileg nem tudják ezt beszerezni, az adott 

szolgáltatást, árut, építési szolgáltatást, akkor lehet ezt az ajánlati kört kibővíteni elsősorban a 

járásra, majd ezt követően, ha ott sem találkoznak megfelelő ajánlattevőt, a megyére, utána a 

régióra. Ez egyfajta, a helyi vállalkozók megerősítésére tett intézkedés a beszerzési 

szabályzatukban.  

Valamint az is bekerült a beszerzési szabályzatukba, hogy nem lehet ajánlattevő, akinek az 

adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A bizottsági ülésen a közbeszerzési szabályzat osztós anyagként jött be, s ennél a pontnál ő 

tartózkodott. Nem azért, mert valamelyik részével nem értett volna egyet, hanem azért, mert 

ennyi idő alatt nem tudta átlátni a változtatásokat. Nyilván a szöveges részben és a 

magyarázatban is, amit szóban hozzáfűztek, elmagyarázták a változtatások lényegét, de egy 

ilyen szabályzatnál a megfogalmazás nagyon fontos, s úgy gondolta, hogy ezt mindenképpen 

fontos végigolvasnia. Egymás mellé tette az előző szabályzatot és a mostanit, s végignézte, 

összehasonlította. Semmi problémát nem talált benne, teljesen rendben van. Azt viszont 

szeretné kiemelten kérni, s amíg ebben nem tapasztal változást, addig minden alkalommal kérni 

fogja, hogyha már egyszer elővették a múltkori közbeszerzési szabályzatot, s az volt a 
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kiindulóalapja a jelenleginek és beleírtak, akkor azt emeljék már ki valamilyen színnel, aki 

készíti, mert akkor egy csomó munkától mentik meg őket. Ráadásul benne lett hagyva az összes 

helyesírási hiba, tényleg sok helyesírási hiba volt benne. Nem lett nagyon átrágva, hanem csak 

az új kiegészítésekkel lett bővítve.  

Hadd kérje, nem olyan bonyolult, meg is mutatja, informatikus tanár volt nyolc évig, hogy kell 

piros színt beállítani a gépelésnél, s akkor ők is látják és fél óra munkától megmentik őket.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy látja, hogy további hozzászólás nincs. Azt is érzékeli, hogy alapvetően magával a 

szellemiségével a módosításnak nincs különösebb ellenérzés. Reméli, hogy meg fogja tudni 

kapni a többséget. 

A szabályzat módosításának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 984   Száma: 17.03.30/15/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:52  

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: 

 

 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

 

     

984   Száma: 2017.03.30/15/0/A/KT 

 

93/2017. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2016. számú határozatával 

jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő:  2017. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Szándéknyilatkozat sportcélú fejlesztés megvalósításához 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy olyan előterjesztés, amelyet bizottsági felülvizsgálatra nem tudtak beküldeni, hiszen 

menet közben érkezett. Rövid összefoglalót szeretne kérni a témához.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Szívesen beszélne ő is az előterjesztésről, mert ugyan ő készítette, de azt gondolja, hogy Vincze 

Attila képviselő úr sokkal többet ebben a témában. Ha megoldható, akkor inkább neki adjanak 

szót.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Akkor Képviselő urat kérnék meg, hogy foglalja nekik össze gyorsan a témát.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

A hét elején érkezett egy elég vaskos támogatási szerződést, amit a Magyar Labdarúgó 

Szövetség és a Szilády Református Football Club, mint alközpont kíván megkötni. Ebben kérnék 

a testület szándéknyilatkozatát. Egy sportfejlesztés valósulna meg a városi sportintézmény 

területén, amely már egyeztetve volt a Városgazda Zrt.-vel a helyszínt illetően. A mai nap 

folyamán a tervező úr is a déli órákban meglátogatta őket. Ő is megtekintette a helyszínt elnök 

asszonnyal. Ez egy 10-13 millió Ft körüli beruházás lenne, amit teljes összegében a Magyar 

Labdarúgó Szövetség és a Szilády Református Football Club állna, tehát az önkormányzatnak 

csak az elvi hozzájárulását kérnék. Abból adódott ez a támogatási szerződés, hogy a Magyar 

Labdarúgó Szövetség 12 régiós központot jelölt ki az országban. Itt Bács-Kiskun, Csongrád 

megyében Kecskemétre került ez a régiós központi cím. Hat alközpont tartozik hozzá, ennek 

egyike a Szilády Református Football Club és Kiskunhalas városa. Ennek apropóján jött ez a 

támogatási lehetőség, hogy öltözőkomplexumot tudnának részükre anyagilag támogatni. Ők 

ebben kérnék a testület segítségét, hogy egy szándéknyilatkozatot adjon nekik, hogy ezt meg 

tudják valósítani.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valójában szépülnek és bővülnek, ha ezt a megállapodást sikerül nyélbe ütniük.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Előre is elnézést kér mindenkitől, hogy kicsit lopja az időt. Nem ehhez a napirendhez tartozik, 

nem tudta máshova beilleszteni. Tavaly beszéltek a rekortán pálya felújításáról. Arról tudnak-e 

valamit, hogy mikor kezdenek hozzá?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A futókörrel kapcsolatban adtak be egy pályázatot, ennek az értékelése még nem történt meg. 

Annyit sikerült elérni az elmúlt évben, hogy a kivilágítást megoldották a futókörön. A 

pályázatról még sajnos nincsenek pozitív hírek. Amint lesz, s reméli, hogy lesz és pozitív lesz, 

akkor nekiesnek és megcsinálják. Sajnos erről még nem tud pozitív visszacsatolással élni.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Képviselőtársát kérdezi, ha már a helyszínt is megnézték, árulja már el, hogy körülbelül hova 

képzelték el. A meglévő épület toldása, vagy a 2-es, 3-as pálya körül külön épület épülne? A 

koncepció az, hogy lesz egy műfüves pálya is. Ha erről mondana néhány szót, hadd tudja meg 

az, aki esetleg nézi ezt az ülést.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Mivel elég sok pályázati lehetőség merült fel most, úgy tudja, hogy a Városgazda Zrt. a 
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főépületet nem preferálta. Úgy tudja, hogy a birkózók edzőkomplexuma is az mellé épülne fel. 

Ezért egy külön helyszínt néztek meg. A megvalósulandó műfüves pálya és B pálya között, ahol 

van az a gazdasági épület, az mellé helyeznék. Ez több okból is praktikus lenne, egyrészt amikor 

a gyerekek kint vannak edzésen, nem kell berohangálni mosdóba. Praktikussági okokból is 

jobb, ha ott van a vizesblokk. Másrészről pedig előírás a nemzeti bajnokság másodosztályában 

utánpótlás szinten is a játéktér biztonságos megközelíthetősége. Így valószínűleg praktikusság 

okokból is célszerűbb, hogy különálló épület lesz. Nem zárkóztak el előle, ha nyer a pályázat, 

hogy a főépületet építsék át. Ott még egy pályázat van beadva, s ezért kellett kikérniük a 

Városzgda Zrt. véleményét, hova helyezzék, ha nyertes pályázat van. Molnár úr is azt javasolta, 

hogy talán ott praktikusabb lenne.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 985   Száma: 17.03.30/16/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; 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: 

 

 

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 
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Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

 

     

985   Száma: 2017.03.30/16/0/A/KT 

 

 

94/2017. Kth. 

Szándéknyilatkozat sportcélú fejlesztés megvalósításához 

 

H a t á r o z a t  

 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club a Kiskunhalas, Kertész utca 28/a alatti 

Bundzsák Dezső Sportközpont területén öltözőépületet építsen.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan biztosítására 

vonatkozó mellékelt nyilatkozatot aláírja, a Kiskunhalasi Szilády Református Futball 

Clubbal a beruházás értékére vonatkozó megállapodás megkötésére is kiterjedően. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club, 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas 

Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a 

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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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 

 

#: 986   Száma: 17.03.30/17/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 14:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; 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: 

 

 

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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

 

     

986   Száma: 2017.03.30/17/0/A/KT 
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95/2017. Kth. 

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” 

című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a „Mindennapi vizünk” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 31-i átvételi nappal 

átveszi a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által átadott, a 

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” 

című beruházás keretében létrejött vagyont 1.092.491.154,-Ft értékkel. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő „Térítésmentes 

átadás-átvételi megállapodás”-t aláírja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mindennapi vizünk” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 

azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében 

létrejött, 1.092.491.154,-Ft értékű befejezetlen beruházást 2017. április 01. napjával aktiválja, 

üzembe helyezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az új 

vagyonelemekre is kiterjedő, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel fennálló „Víziközmű 

bérleti-üzemeltetési szerződés módosítás”-át 2017. április 01-i hatállyal aláírja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Kiskunhalas, Hősök tere 

1. 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A "Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszüntetése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Valószínűleg ebben a körben nem feltétlenül kellene ezt elmondania, de mivel a közvetítést a 

lakosság szélesebb köre is nyomon követi, ezért fontosnak tartaná azt hangsúlyozni, hogy bár 

az előterjesztés címében szerepel az, hogy víz és az is, hogy társulat, de természetesen nem a 

víziközmű társulat megszüntetéséről szól az előterjesztés. A lakossági szennyvízcsatorna 

beruházáshoz befolyó lakossági hozzájárulásokat kezelő víziközmű társulat továbbra is él és 

működik. Jelen előterjesztés a 14 önkormányzat által létrehozott társulásnak a 

megszüntetéséről szól.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Így van. Ez a társulat pályázatott az ivóvízminőség-javító projektre, s ezt fejezte be. Mivel ez az 

egy célja volt, így célszerű ezt most megszüntetni, hiszen olyan települések is benne vannak, 

akikkel más közös együttműködésük nincs. Ez nem kifejezetten csak a kistérségükre vonatkozó 

társulás volt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a megszűnésről szóló határozati javaslat elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 987   Száma: 17.03.30/18/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; 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 
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Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Távol FIDESZ 

 

     

987   Száma: 2017.03.30/18/0/A/KT 

 

96/2017. Kth. 

A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „MINENNAPI 

VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás” a Társulási Megállapodás XI.4. és 

XI.5. pontja - Társulási Megállapodás cél szerinti feladatainak teljesítése indokával - szerinti 

2017. szeptember 30. napjával történő megszüntetésével.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. 

mellékletében szereplő „MINENNAPI VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás” megszüntető megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására, a megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, dokumentumok 

aláírására. 

 

 

Határidő:  2017. március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Hősök tere 1. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Földgázenergia beszerzése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt egy nagyobb földgázbeszerzési konzorciumhoz csatlakozna az önkormányzatuk. 

Remélhetőleg ebből árhasznot lehetne elérni, vagyis kedvezőbb mértékű ár elérését hozná ez a 

döntés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 988   Száma: 17.03.30/19/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:02  

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 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Távol FIDESZ 

 

     

988   Száma: 2017.03.30/19/0/A/KT 

 

 

97/2017. Kth. 

Földgázenergia beszerzése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Siófok Város 

Önkormányzata, mint gesztor által vezetett Magyar Energia Beszerzési Közösséghez két éves 

időtartamra vonatkozó földgáz-energia beszerzés érdekében, egyben felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az ezt tartalmazó Szindikátusi Szerződést aláírja. 

 

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

hogy a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) 

földgáz-energia közbeszerzés lebonyolítására irányuló szerződést kössön.  

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

 



67 
 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felújítási keret felosztása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A költségvetésben meghatározott felújítási keret kerülne a megfelelő sorokra.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Egy kérdése van csak a három tételről. Azt látja, hogy a Vakáció Np. Kft. újítja fel a sikondai 

tábort. Nem ismeri a kihasználtsági adatokat, se Sikondát, se Akalit, se a fehértói tábor 

kapcsán. Az akali tábor is borzalmas állapotban van, a faházak nagyon rossz állapotban 

vannak. Valószínűsíti csak, hogy a Balaton egy vonzóbb, kedvezőbb célpont a turizmusban, 

mint Sikonda. Van-e valami tervük azokkal a faházakkal?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Képviselő úrnak teljesen igaza van. Egyetlen kérdés nincs még rendezve, s amíg ez rendezetlen, 

addig nem kívántak oda nagyobb beruházásokat eszközölni, ez pedig a tulajdonjog kérdése. Ez 

még most állami tulajdonban van. Egyszerre kérték meg a sikondai és a balatonakali táborokat. 

Mivel volt ez az ügy a sikondani táborral kapcsolatban, hogy volt egy büntetőfeljelentés a 101 

évvel ezelőtti ügyvezető ellen. Amíg az ügy zajlott, addig azt mondta az állam, hogy nem 

hajlandó ezzel a kérdéssel foglalkozni. A tavalyi évben zárult le az eljárás. Most írtak is egy 

levelet az MNV (ld. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő) Zrt.-nek, hogy kívánják, ezt a folyamatot 

vegyék elő és gyorsítsák fel. Reméli, hogy az idei évben valamiféle választ is fognak kapni, 

hogyan gondolkozhatnak a balatonakali táborral kapcsolatban. Addig viszont a már 

tulajdonukban lévő sikondai táborra lenne célszerű fordítani némi forrást, mert ott is nagyon 

leromlott az állaga az ingatlanoknak. Egyébként pedig egy nagyon szép környezetben van. Ha 

kicsivel vonzóbb lenne a tábor, akkor biztos benne, hogy a kihasználtsági adatok is sokkal 

jobbak lennének. Úgy tudja, hogy a tavalyi év valamelyest visszaesett, a 2015-ös év nagyon jó 

volt. Használják a táborokat. Jó lenne még inkább ezt bővíteni és elérni azt, hogy teljesen 

önellátóak legyenek ezek a táborok olyan tekintetben, hogy a beérkező források fedezzék a 

kiadásokat és ne kelljen nekik akár a felújítási keretükből finanszírozni a felújításokat.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ő is erre a kérdésre szeretett volna válaszolni, lehet, hogy jó helyen is nyomott, csak neki itt van 

lehetősége. Azt tudja elmondani, hogy a két tábor esetében az összvendégéjszaka szám 
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nagyjából 3500-5000 fő között alakult az elmúlt öt évben, s eléggé váltakozó is. Nyilván az akali 

tábor a kettő közül, ami a látogatottabb. Ő is ezt a gondolatmenetet tudja erősíteni, amit 

Polgármester úr is elmondott, hogy mindkét táborra kell és szerintük érdemes is. Nyilván 

először arra érdemes, ahol tulajdonjoggal rendelkeznek. Bíznak abban, hogy itt a tárgyalások 

oda vezetnek majd, hogy a balatoni táborban is hamarosan tulajdonossá tud majd válni az 

önkormányzat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 989   Száma: 17.03.30/20/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; 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: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Aradszky Lászlóné Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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989   Száma: 2017.03.30/20/0/A/KT 

 

 

98/2017. Kth. 

Felújítási keret felosztása 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati 

rendeletének tartalékában szereplő Fenntartott intézmények felújítási kerete előirányzatból 

10.5 millió forint felszabadításával az alábbi célokra egyetért: 

 Sikondai tábor egyes épületeinek felújítása, korszerűsítése: 3 millió Ft. 

 KIGSZ védőnői szolgálat Hajnal utcai épületében az elektromos hálózat korszerűsítése: 

1.5 millió Ft. 

 A Bajza utcai Bernáth Lajos Kollégium épületében található főzőkonyha felújítása: 6 

millió Ft. 

 

Határidő:  azonnal 

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: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Támogatás korcsolyapálya kialakításához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kétszer legalább a képviselők tárgyalták ezt a témát, hiszen még a tavalyi költségvetésben és az 

idei eredeti költségvetésben is szerepelt ez a téma. Most itt a támogatási szerződésről kellene 

dönteniük.  

 

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

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Teljesen rendben van az előterjesztés, teljesen rendben van a cél. Örülnek annak, hogy egy 

újabb lehetőséget kapnak a télen és nyáron is sportolni akarók, korcsolyázni akarók, viszont 

egyetlen garanciát szeretne ebbe a szerződésbe beleilleszteni, kérni, hogy illesszék bele. 

Mégpedig egy olyat, amibe egy évvel ezelőtt már belefutottak. Egy évvel ezelőtt előttük volt egy 

másik előterjesztés, ahol a rekortán pálya építése volt előttük. Ott is az volt az előterjesztés, 

hogy amikor sportegyesületek, vagy olyan csapatok, akik fizetnek érte, ezt nem használják, 

akkor a teljes lakosság rendelkezésére áll. Az a pálya nem áll a lakosság rendelkezésére, négy 

gyönyörűszép nagy lakat van folyamatosan a pályán. Nagyon sok esetben ő is már járt 

személyesen úgy a fiával, hogy kimentek a hétvégén. Ha szerencséjük volt, akkor az ott lévő 

gondnok kinyitotta nekik a lakatot nem nagy örömmel. Ha nem volt ott senki, akkor nem tudták 

a pályát használni. Nagyon sokan vannak egyébként, akik kimennek oda esténként, vagy 

hétvégén is, s nem tudják a pályát használni. Ezért szeretnék kérni, hogy ebben a szerződésben 

legyen benne, hogy a teljes lakosság használhatja és valamilyen garanciát fogalmazzanak meg 

erre.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja mondani Képviselő úr felvetésére, hogy a rekortán pálya és ennek a pályának az 

esetében is valamiféle állagmegóvó intézkedéseket szükséges azért foganatosítani azért, hogy 

ezek ne legyenek egyik nap örömei, másik nap bánata. Hogy hosszú ideig szolgálja a 

lakosságot, kénytelenek olyan megoldásokat választani, ami valamilyen költséget fog jelenteni. 

A rekortán pálya esetében és itt is nyilván kell lennie valamiféle felügyelőnek, aki ott van, 

figyeli azt, hogy rendben történnek a dolgok. Itt is egy iskolának az udvarában lesz. Biztos 

benne, hogy az iskola úgy fogja tudni üzemeltetni, hogy ott valamilyen gondnok, vagy valaki 

felügyeli az ott folyó sporttevékenységet. Ennek megvannak a maga költségei. Hogy teljesen 

ingyenessé tegyék a teljes időszakában a pályát, ezért nem tartaná jónak. Azt tudja mondani, 

hogy az egyházközösséggel való egyeztetések során megfogalmazásra került az, hogy a 

következő két éves ciklusban nem kérnének abszolút pénzt azért, hogy a pályát üzemeltetik és 

nyitva tartják a nagyközönség számára. Utána valószínűleg valamekkora belépődíj lesz, ami 

szerinte még mindig csak névleges ahhoz képest, mint egy szegedi nagy korcsolyapályán. 

Szerinte viszonylag megfinanszírozható ez.  

A rekortán pálya esetében is ezen kell elgondolkozni, lehet, hogy az az összeg, ami ott 

meghatározásra került, nem az ideális a pálya használhatóságához képest, s ahhoz, hogy 

szélesebb rétegek használni tudják, változtatni kell ezen az összegen. Biztos benne, hogy ez az út 

egyébként járható. Figyelembe veszik nyilván ezt a jelzését Képviselő úrnak is, hogy olyan 

működtetési rendet kell kialakítani, ami egyrészt megtölti a pályát, másrészt az állagmegóvásra 

is garanciát jelent. Bízik benne, azzal együtt, hogy valamennyit kell fizetni ezeknek a 

sporttereknek a használatáért, az nem riasztja el a lakosságot, hanem szívesen használják. 

Abban reménykedik, hogy ezek a költségek nem lesznek magasak. Ezzel együtt kérné azt, hogy 

most ezt ebben a formájában támogassák és fogadják el. Bíznak abban, hogy az egyházközség 

be fogja tartani ezen ígéretét, hogy az első időszakban a pálya ingyenesen lesz használható.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Először magáról az elképzelésről beszélne. Azért is különösen is támogatható, mert illeszkedik 

abba az elmúlt években elindult folyamatba, hogy a belvárosban egyre több olyan szolgáltatás 
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jöjjön létre, amely mind a kiskunhalasi lakosságnak, mind az ide érkező turistáknak, akár más 

vendégeknek nyújt különböző szolgáltatásokat. Itt lehet említeni többek között a mozit, vagy a 

most megújuló múzeumot, vagy a tervek között szerepel a városháza látogathatóvá tétele is. 

Véleménye szerint ez a belváros életét egyre aktívabbá fogja tenni.  

A másik dolog, amit szeretne, ő is csatlakozna Polgármester úrhoz abból a szempontból, hogy 

szerinte is szükséges szigorú szabályokat kell lefektetni a rekortán pálya esetében, hiszen ő 

maga is látta a téli időszakban, amikor még év végéig ingyen lehetett, teljesen kötöttségek 

nélkül használni, előfordult az, hogy többen hatalmas nagy bakancsokban, számára 

megfejthetetlen sportágat űztek ott. Szerinte ez biztos nem használ a pályának. Ezzel egyetért, 

hogy valóban szét kell választani azt, amikor egyesületek használják, meg kell nézni azt, amikor 

kisebb csapatok. Ha most is akár a városi sportcsarnokra gondolnak, akár más sportpályákra, 

saját példából tudja, hogy ott is kell fizetni hétköznapokon a különböző csapatoknak, akik ezt 

használni kívánják. Meg kell nézni, hogy mi van tényleg abban az esetben, ami szintén 

támogatható, ha a szülő a gyerekével, vagy gyerekeivel akarja ezt használni. Valami szabály 

biztos, hogy kell, mert amúgy könnyen juthat ez is arra a sorsra, vagy akár a korcsolyapálya, 

amire ha nem fordítanak rá elég figyelmet és erőforrást, ezek nagyon gyorsan tönkre mehetnek. 

Ő sem hisz azt, hogy az egyházzal vitájuk lenne, hiszen nekik is véleménye szerint az a céljuk, 

hogy ezt minél többen használják majd.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Vizkeleti képviselőtársának csak röviden reagálna. Egy működési rendet muszáj volt beiktatni a 

városi sportintézmény területén, hiszen ha hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán, vagy akármelyik 

hétköznapon kijön és megnézi a pályák terhelhetőségét, illetve az azokat igénybevevő sportolók 

létszámát, érzékelni fogja, hogy az ottani igazgató úrnak muszáj egy ütemezési tervet készíteni, 

ki, hogyan használja a játékteret, nem beszélve arról, amit Alpolgármester úr mondott, hogy 

tudják megóvni az állagát. Elég csak megnézni a gördeszka pályát, milyen állapotban van, 

siralmas állapottá vált. Biztos benne, hogy senkit nem küldtek még onnan el, ha szervezett 

keretek között jelentkezett be a rekortán pályára, hogy ott sportoljon. Valamelyik délelőtt 

iskolai foglalkozás volt, előtte a rendőrök futballoztak. Gondolja, normál ütemterv szerint lehet 

használni ezt a létesítményt.  

A jégpályára visszatérve véleménye szerint pozitív ez a beruházás. Négy évszakos műjégpálya 

ezt. Hátul, a cukrászda felőli részen épülne meg, most az egy rekortán pálya, az kikerülne ebből 

a használati ágból. Ott labdarúgást és más egyéb foglalkozást tartottak. Valószínűleg a hátsó 

bejárat meg lesz nyitva, ezt még ő sem tudja, pontosan még nem egyeztetett, de van 21-22 óráig 

portaszolgálat. Biztos, hogy nem felügyelet nélküli használatról van szó. A későbbiek folyamán 

ennek van egy fenntartási költsége, amit gondolja, két év után az egyház szívesen vesz, ha ebbe 

besegítenek a használók, vagy élményvadászok. Úgy gondolja, hogy ez egy pozitív dolog lesz, s 

csak segíti a fiatalok szórakozását a városban. Pozitív és kérné, hogy mindenki támogassa.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Érti ő, de mégse. Azt látták az elmúlt télen is, hogy amikor a nagy hidegben sokáig be volt 

fagyva a Sóstó, milyen sokan jártak ki korcsolyázni. Valószínűleg azok az emberek be fognak 

járni a városközpontba is korcsolyázni, akár nyáron is, ha erre lesz lehetőségük. Nem is ezzel 

van igazán problémája. Azzal sincs problémája, hogyha pénzt kérnek ezekért a 

szolgáltatásokért. Nagyon sokan hétvégén szívesen dobnának be akár egy ötszázast is egy 

órába, ami kinyitja neki a rekortán pálya ajtaját és tudnak ott a családjukkal kicsit sportolni. Az 

is teljesen rendben van, hogy olyan sportfelszerelésben kell ezt használni, amivel nem teszik 

tönkre. Ezzel nincsenek gondjai.  
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Az viszont felmerült benne, hogyha a lakosság szempontjából nézik, ezt a rekortán pályát az 

örökkévalóságnak építették, mert ők aztán tényleg nem tudják használni, mert mindig zárva 

van. Nagyon bízik benne, hogy találnak erre valami jó megoldást.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Keresni fogják, hogy ne az örökkévalóságé legyen. Nyilván az lenne az igazi, ha a város 

lakossága tudná használni. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Érzi az erőt az 

előterjesztés mögött, hogy tudják támogatni. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 990   Száma: 17.03.30/21/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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990   Száma: 2017.03.30/21/0/A/KT 

 

99/2017. Kth. 

Támogatás korcsolyapálya kialakításához 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi céltartalékban szereplő 

keret terhére 15 millió forint támogatást nyújt a Kiskunhalasi Református Egyházközségnek 

négy évszakos korcsolyapálya megépítésének támogatására. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, s a költségvetés soron 

következő módosításakor szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Református Egyházközség, Hősök tere 2. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájának 

fejlesztéséhez történő hozzájárulás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a fejlesztéshez való hozzájárulás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 991   Száma: 17.03.30/22/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

991   Száma: 2017.03.30/22/0/A/KT 

 

100/2017. Kth. 

A Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájának fejlesztéséhez történő 

hozzájárulás 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség az EFOP-4.1.1-15 számú pályázaton elnyert támogatásból, a 

pályázathoz benyújtott tervek alapján a Központi Református Általános Iskola ingatlanán 
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építési beruházást végezzen, a beruházást aktiválja. A Képviselő-testület a pályázat fenntartási 

idejére biztosítja az ingatlan használatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a beruházás lebonyolításához szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Református Egyházközség, Hősök tere 2 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Csendes közben 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ilyen előterjesztéssel már jó párral találkozhattak a képviselők.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Szorgalmasan járja ezeket a fórumokat, ahol a különböző úttársulások létrejönnek, illetve ahol 

már zajlanak a kivitelezések. Ahol gondolat szintjén merül fel az útépítés, illetve a testületi 

ülésen is már többször felmerült, hogy mi van azokban az esetekben, ahol nem szeretnének 

aszfaltot, vagy éppen az anyagi lehetőségek ezt nem is teszik lehetővé az ott élők részéről, 

szerinte ez a legjobb példa arra, hogyan lehet szakaszolni ezeket az útépítéseket. Lehetőség van 

egy csökkentett műszaki tartalmat, vagy éppen csak az útalapnak az elkészítésére, amire a 

későbbiekben, ha a lehetőségek és az igények is megváltoznak, komolyabb burkolatot, vagy 

egyéb műszaki megoldásokat el lehet helyezni. Csak biztatni szeretne mindenkit arra, hogy 

tovább nőjenek ezek a döntéseik, legyen minél több útépítési közösség, minél több döntés, s 

tudjanak minél több utat építeni, akármilyen, az ott élő lakosságnak megfelelő műszaki 

tartalommal.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a kiegészítést. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az újabb úttársulat 

megalakulásához való hozzájárulás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 992   Száma: 17.03.30/23/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

992   Száma: 2017.03.30/23/0/A/KT 

 

 

101/2017. Kth. 

Kiskunhalason úttársulat megalakítása a Csendes közben 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete a   Kiskunhalas Csendes köz 

lakóinak útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 

hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”. Az 

útépítés megkezdése a 2017. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Lengyel Linda aljegyző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: úttársulás 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 3003 hrsz. ingatlan közterületként szabályozott területrészének 

megvásárlása 

 

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 

 

#: 993   Száma: 17.03.30/24/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:22  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #26; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Kuris István László Távol FIDESZ 

 

     

993   Száma: 2017.03.30/24/0/A/KT 

 

102/2017. Kth. 

A 3003 hrsz ingatlan közterületként szabályozott területrészének megvásárlása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a Kiskunhalas, 

belterület 3003 hrsz alatti 3859 m2 ingatlannak a rendezési tervben közterületként szabályozott 

1136 m2 nagyságú részét 2.050.000.- Ft vételárért, Csordás Éva (640 Kiskunhalas, Gaál Lajos 

u. 4.) és Staier Zita (6344 Hajós, Kossuth u. 33.) tulajdonosoktól. A telekalakítással és 

ingatlanügyi eljárásokkal, valamint ügyvédi díjakkal kapcsolatos költségeknek a teljes 

ingatlanból megvásárolt terület arányában számított részét a Képviselő-testület magára 

vállalja. A tulajdonszerzésre csak a vezetékjogoktól eltekintve tehermentes ingatlan esetében 

kerülhet sor. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Mikó Istvánné ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Közterületként szabályozott terület megvásárlása a Halászcsárda utcában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt egy korábban létrehozott úttársulatuk folyamatban lévő ügyeit igyekszenek intézni. Emiatt 

szükséges ennek a területnek a megvásárlása a Halászcsárda utcában.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 994   Száma: 17.03.30/25/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

 

     

994   Száma: 2017.03.30/25/0/A/KT 

 

 

103/2017. Kth. 

Közterületként szabályozott terület megvásárlása a Halászcsárda utcában 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 

Kiskunhalas 6339/11, 6339/12, 6339/2, 6337/1, 6336 és 6335 hrsz alatti ingatlanoknak a 

rendezési terv szerint közterületként szabályozott részei tulajdonjogának megszerzése 

érdekében szükséges intézkedéseket megtegye, ezek keretében különösen a telekalakítási 

változási vázrajzokat elkészíttesse, adásvételi szerződéseket megkösse, szükség esetén közút 

céljára történő lejegyzési eljárást kezdeményezzen. Az ingatlanszerzésre a költségvetés 

fedezetet biztosít. A tulajdonszerzésre csak a vezetékjogoktól eltekintve tehermentes ingatlan 

esetében kerülhet sor. 

 

 

Határidő:  azonnal 

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

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Táncsics utcai területvásárlás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Mint a Táncsics utcának és a belvárosnak a képviselője ragadná meg a szót. Szeretné itt is 

felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, hogy mind a Táncsics utcában, mind a Városháza utcában 

a tervek szerint szeptember végéig, illetve bizonyos esetben akár tovább is építkezés zajlik. Egy 

társasház kerül kialakításra, illetve a múzeum bővítésre. Emiatt forgalomkorlátozásra kerül 

sor. Kérték többször a kivitelezőtől, hogy mindenféleképpen figyelnek arra, hogy egyszerre ne 

legyen lezárva mindkét érintett útszakasz. Ettől függetlenül is alakulhatnak ki olyan időszakok, 

amikor kissé zsúfolttá válik ez a belvárosi szakasz. Ebben szeretné kérni a lakosság megértését 

és a türelmét. Összességében véleménye szerint nagyon pozitív folyamatról van szó. Abban 

biztos, hogy mindenki számára támogatható akár a múzeum bővítése, akár pedig az, hogy a 

belvárosban egy ilyen komoly társasházépítés zajlik.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 995   Száma: 17.03.30/26/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

 

     

995   Száma: 2017.03.30/26/0/A/KT 

 

104/2017. Kth. 

Táncsics utcai területvásárlás 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4656 

hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 500 m2-ről 469 m-re történő csökkentéséhez 

a GP A-8/2017 munkaszámú telekalakítási változási vázrajz és a szabályozási terv alapján 

hozzájárul. A Képviselő-testület a terület 31 m2 nagyságú részét forgalomképessé nyilvánítja 

annak értékesíthetősége érdekében. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4656 

hrsz-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott, a GP A-8/2017 

munkaszámú változási vázrajz alapján 4656/1 hrsz alatt kialakított 49 m2 nagyságú részét 

értékesíti Lázár Levente (Kiskunhalas, Szent István utca 2/B szám alatti lakos) részére 

értékbecslés alapján 330.000,- Ft vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a 
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vevőt terhelik. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás 

lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Lázár Levente Kiskunhalas, Szent István utca 2/B 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Mikó Istvánné ügyintéző 

Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

27 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Semmelweis téren parkoló kijelölése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valamelyest már szóba került ez az előterjesztés a napirend előtti felszólalások kapcsán. Bízik 

benne, hogy ezzel a parkolóval valamelyest tudnak enyhíteni mind a piac, mind a kórház körül 

kialakult parkolási problémákon. Biztos benne, hogy további feladataik lesznek ezen a téren. 

Akár az említett kerékpárokkal kapcsolatban. A gépjárművel vonatkozásában sem hiszi, hogy 

ez teljes megoldást fog jelenteni. Mindenesetre előremutató az, ha sikerül megvalósítaniuk, 

hogy a téren plusz parkolók kialakítására kerüljön sor.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen az előterjesztésben is le van írva, hogy ez a tér 

viszonylag kihasználatlan és mindkét irányba használhatják majd az autóval közlekedők.  

A Három tavasz emlékművel milyen tárgyalások vannak, mi az elképzelés és az ott lévő 

szoborról az alkotóval és örököseivel hol tart a tárgyalás? Hogy azt a problémát is megoldják, 

amit már meg kellett volna oldani rég a rendszerváltozás után.   

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja mondani Képviselő úrnak, hogy felvették a kapcsolatot Marton László szobrász 

feleségével, aki pillanatnyilag az örökös és így a jogot is ő birtokolja a szoborral, az alkotással 
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kapcsolatban. Első megkeresésükre egyértelműen azt az álláspontot képviselte, hogy az alkotás 

maradjon az eredeti helyén, az eredeti környezetében és állapotában. Azt tudja ígérni, hogy 

további megkereséseket fognak tenni, mert ez csak egy telefonos, első körös információ, illetve 

arra adott írásos válasz, ha nagyon pontos akar lenni. Azt gondolja, hogyha kibontják neki is 

azt, hogy milyen terveik vannak, illetve a szoborral sem az a tervük, hogy a süllyesztőbe 

kerüljön, hanem alternatív helyszínként valamilyen értelmes megoldást kínálnak neki, akkor 

bízik benne, ő is hajlik majd arra, hogy a városnak ez a központi része megújulhasson és nem 

lesz gátja annak az ilyenfajta ellenállás. Nagyon bízik benne, hogy el tudják érni ezt a hőn 

áhított rendet. Sokkal inkább érzi azt a kis miliőt természetes illemhelynek. Hiszen ha most 

elmegy oda valaki, akkor sajnos ezt tapasztalja, hogy ennek használják egyesek. Nem biztos, 

hogy ez a méltó helye és állapota ennek az együttesnek sem. Ha ezt valahogy tudnák kezelni, 

akkor biztos benne, hogy mindenki előnyére és örömére válna. Ezt tudja egyelőre válaszként 

adni. Mindenképpen dolgoznak azon, hogy ebből is legyen előbb-utóbb egy előterjesztés, s 

inkább előbb, mint utóbb, ami érdemben tárgyalja a tér további sorsát.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Szeretné ő is az örömét kifejezni, hogy a parkolás jóval könnyebb lesz a Semmelweis Kórház 

környékén. Annak idején ő is interpellált már hasonló ügyben, hogy meg kellene oldani valahol 

a parkolóhelyek biztosítását. Annak is nagyon örül, ami igazándiból tényleg nincs úgy 

kihasználva, gondolkodik a városvezetés abban, hogy megoldják, egy kellemesebb közösségi 

térré váljon. Támogatják ezt az előterjesztést.  

A szobor kapcsán szeretne csak annyit kérni, egy másik szoborra szeretne utalni, a hollós kút 

szoborra, amivel kapcsolatban interpellált is és megkérdezte, hogy történt-e egyeztetés a 

készítővel, miután arról a talapzatról leválasztották, levágták a szobrot és áttették egy másik 

talapzatra. Sajnos még a tábla sincs rajta. Úgy tudja, hogy volt az eredeti művön egy tábla 

talán a készítőről, s a szobor címéről. Most gyakorlatilag készült egy olyan zsűrizetlen műtárgy 

ott, ha jól tudja, amit nem egyeztettek le a készítővel. Ha a szobor el fog onnan kerülni, akkor 

azzal a korrektséggel, ne úgy, ahogy a hollós szobor történt, hogy levágták, átrakták, hanem ez 

legyen rendesen végigjárva, egyeztessék le a készítővel. Itt egy új alkotás jött kvázi létre a 

hollós kút kapcsán. Úgy tudja, hogy legalább zsűriztetni kell ezeket az alkotásokat, vagy 

legalább a készítővel egyeztetni, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy megváltoztassák ezt a művet.  

Ennek kapcsán szeretné kérni, hogy a Városgazda Zrt. honlapján szintén rajta van a hollós kút, 

a régi fajta hollós kút, ezt vegyék le, mert ez már nem úgy néz ki, ne ékeskedjenek azzal, hanem 

az új verzióban kerüljön fel.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy látja, nincs vita talán egyik határozati javaslati ponttal kapcsolatban sem. Arra kérné főleg 

az ellenzéki képviselőtársait, hogy Azt mindenképpen igyekszenek kijavítani.  

Egyébként az előbb elhangzott az, hogy a jog örökösével felvették a kapcsolatot. Azt gondolja, 

hogy sínen van ez a kérdés. Nem akarja önmagát ismételni, nem mondaná el ugyanazt, amit az 

imént. Természetesen úgy igyekeznek kezelni a helyzetet, hogy ez jogszerű legyen. Megkeresték 

az örököst.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Úgy látja, hogy talán nincs vita egyik határozati javaslati pontban sem. Arra kéri főleg az 
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ellenzéki képviselőtársait, hogy egyhangúlag fogadja el a testület ezt, főleg azért, mert a 

2.pontja a határozati javaslatnak egy nagyon kényes ügy. A polgármesternek a későbbi 

tárgyalásokhoz véleménye szerint a legszilárdabb felhatalmazást az adhatja majd meg akár az 

örökösökkel, akár másokkal való tárgyalások során, ha azt tudja mondani, hogy ezt a 

képviselő-testület politikai hovatartozástól függetlenül egyhangúlag támogatta.  

Még annyi kiegészítést fűzne hozzá Patocskai képviselő úr kérdésére, hogy felvették a 

kapcsolatot a Nemzeti Emlékezet Bizottsággal és más szakmai szervezetekkel, akik segítettek, 

illetve lemenedzseltek már olyan szobor megszüntetéseket, áthelyezéseket, ahol esetleg volt 

ellenállás. Nyilvánvalóan nem céljuk az, hogy ebből országos ügy, vagy botrány legyen, 

higgadtan szeretnék ezt a kérdést feloldani. Most inkább azt tapasztalja, hogy lesz ebben 

szükségük segítségre. Viszont van az országnak számos olyan pontja, ahol ezeket a régi 

alkotásokat várják. Szerinte egyébként teljesen korrekten kezelik is. Személy szerint azon fog 

dolgozni, hogy ez valósuljon meg. Ahogy itt elhangzott, a teret pedig ezzel az új funkcióval kell 

ellátni. Személyes véleménye, ő ezt vállalja, hogy a Semmelweis téren esetleg egyszer egy 

kisebb Semmelweis szobrot, vagy esetleg egy rá emlékeztető téralkotást lehet elhelyezni. 

Szerinte ebben sem történne olyan nagy ellenállás.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az Alpolgármester úr bizonyos szempontból megnyugtatta, de valami hasonlót szeretett volna ő 

is mondani. Az özvegyének majd el kellene mondani, nem arról van szó, hogy a múltat végképp 

eltörlik. Történtek már a történelmükben, de a történelem megtörtént, letagadni nem tudják, s 

nem is szabad. Ez is egy műalkotás, munka van, alkotói fantázia. Igenis ezt a szobrot meg kell 

becsülni, valami olyan helyre kell helyezni, amit az Alpolgármester úr mondott. Megoldás kell. 

Az idő elhaladt felette, ez a lényeg, hogy közterületre ezt a szellemiséget már a rendszerváltás 

után 28 évvel időszerű, hogy ezeket is helyre tegyék.  

Visszatérve a wc-re, volt neki is egy ilyen gondolata, hogy a fedett alá és a parkoló után egy 

nyilvános wc-t üzemeltetni lehet, erre is szükség lenne a városnak. Ezeknek a nyilvános wc-knek 

is mindig rengeteg problémája van. Most is már wc, mondhatják azt, hogy nyilvános wc. A 

megoldás az, hogy valami jó útalapba ezt szépen be kell darálni és el kell onnan vinni. 

Meggyőződése, hogy az lehet az egyik megoldás. Ez valahogy ki is esik, áttelepíteni nem nagyon 

lehet ezt a betonkolosszust. A Csendes köz egy kiváló példa arra, hogy földútba egy alapot 

készítsenek belőle.  

Még egy dolog, természetesen jó volna, hanem a térbetonon keresztül valósulna meg ez a zúzás, 

elhordás, eltakarítás. Reméli, hogy lesz ennyi esze a kivitelezőnek, hogy így fogja megoldani.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy egy demokratikus jogállamban, Magyarországon 2017-ben az egy jogos 

elvárás, hogy minden olyan dolgot, ami önkényuralomhoz köthető, azt megszüntessenek, 

eltávolítsanak. Városuk véleménye szerint büszke lehet arra, hogy eddig is ezen az úton járt és 

nincs már például olyan utcanév, ami bármelyik önkényuralomhoz köthető lenne. A főtéren 

sincsenek már olyan alkotások, amelyek ehhez a rossz emlékű korszakhoz lennének köthetők. 

Ezzel, hogy a Semmelweis téren is megoldják ezt a kérdést, akkor már talán nem is marad több 

a városban.  

Amit Alpolgármester úr mondott, az talán érthető volt, de mégegyszer elmondaná, 

megerősítené, hogy ahhoz kérnék a tisztelt képviselőtársaik támogatását, hogy egy 

konszenzusos döntés szülessen ebben témában, s ily módon a Polgármester úr mozgásterét  

meg tudják növelni, ha egy olyan határozati javaslatot tud letenni az örök asszony asztalára, 

hogy egyhangúlag támogatta a képviselő-testület ezt a kezdeményezést.  



86 
 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Mindenféleképpen így fognak tenni, megegyeztek ebben a Frakcióvezető úrral, hogy 

támogatják ezt az előterjesztést, s Polgármester úrnak muníciót ennek a végrehajtására.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 996   Száma: 17.03.30/27/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 



87 
 

     

996   Száma: 2017.03.30/27/0/A/KT 

 

 

105/2017. Kth. 

Semmelweis téren parkoló kijelölése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 35 gépjármű elhelyezésére alkalmas 

parkolót kíván kijelölni a Semmelweis téren. Megbízza a Polgármestert, hogy a parkoló 

kijelöléshez szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

Semmelweis téren álló Hírnök szobrot és Három tavasz emlékművet a jelenlegi helyéről el 

kívánja távolítani. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy ennek lehetőségeit 

vizsgálja meg és tegye meg a lehetséges intézkedéseket. 

 

 

Határidő:  azonnal 

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: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

2016.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szakmai beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  



88 
 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 997   Száma: 17.03.30/28/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:39  

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 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

 

     

997   Száma: 2017.03.30/28/0/A/KT 

 

106/2017. Kth. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016.évről szóló szakmai 

beszámolójának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
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Szociális Szolgáltató Központ 2016.évről szóló szakmai beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában lévő kiskunhalasi általános 

iskolák 2017.éiv átszervezésének véleményezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Ahogy az előterjesztés felvezetőjében is írták, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 83.§-ában 

az intézményi tartalmi átszervezéskor ki kell kérni az iskolai alkalmazotti közösség, az 

iskolaszék, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, továbbá a vagyonkezelésben lévő ingatlan 

tulajdonos önkormányzatának a véleményét. Ezért került első körben ide a képviselő-testület 

elé. Egy kis változtatást, illetve információt szeretne megosztani a képviselő-testülettel. A 

tankerület munkatársától az imént kapta az 5.határozati javaslathoz a Kiskunhalasi Általános 

Iskolával, speciális iskolával kapcsolatos információt, hogy az intézményi szervezetek nem 

támogatták a gyógypedagógiai óvodai csoport indítását, mivel nincsenek meg ott a tárgyi, 

személyi feltételek, nem állnak rendelkezésre a hely szűke miatt. Ezt még szükségesnek tartotta 

elmondani, mielőtt a döntésre kerülne sor.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha ennél a témánál maradnak, ő is azt tudja mondani, hogy eléggé szegényesek a körülmények 

és jó lenne, ha tudnának ebben előre mozdulni. El tudja mondani, hogy rengeteg helyen jártak 

már, Fejlesztési Minisztériumban, Gazdasági Minisztériumban, az EMMI-ben (ld. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma), ahol igyekeztek ennek az iskolának a problémáján enyhíteni. 

Egyelőre még nem sikerült eljutniuk odáig, hogy erre kapjanak érdemi ígéretet. Reméli, hogy 

nem lesz meddő ez a lobbizás, s előbb-utóbb el tudnak jutni oda, hogy a feltételek javulhatnak 

ennek az iskolának a mindennapi működéséhez.  

 

-----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 

 

#: 998   Száma: 17.03.30/29/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:42  

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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

 

     

998   Száma: 2017.03.30/29/0/A/KT 
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107/2017. Kth. 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában lévő kiskunhalasi általános iskolák 2017. évi 

átszervezésének véleményezése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi 

Fazekas Mihály Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1. OM azonosító: 

027804) jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt 

átszervezés alapján. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi 

Felsővárosi Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. OM azonosító: 

027805) jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt 

átszervezés alapján. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi 

Kertvárosi Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Nyírfa utca 23. OM azonosító: 

027807) jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt 

átszervezés alapján. 

 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi 

Alapfokú Művészeti Iskola (6400, Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. OM azonosító: 

039457) jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt 

átszervezés alapján. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiskunhalasi 

Általános Iskola (6400, Kiskunhalas, Köztársaság u. 17., OM azonosító: 038456) 
jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumának módosítását a leírt átszervezés 

alapján. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

30 

 

30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Reformáció 500 emlékév megünneplése és rendezvényeinek támogatása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

Ugyan a költségvetési rendeletükben maga a főösszeg benne foglaltatik, az előterjesztés azért 

készült, mert két egyház között kerül felosztásra a programok tekintetében a meghatározott 

összeg.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt hiszi, hogy két nagyon jelentős történelmi egyház támogatásáról van szó, akik idén tán a 

számukra legjelentősebb történelmi eseménynek egy nagyon kerek évfordulóját ünneplik és 

ennek alkalmából eddig is és az év hátralévő részében is szerinte nagyon változatos és 

színvonalas programokkal ajándékozzák meg a várost. Minden képviselőtársát arra biztat, 

hogy ezt támogassák és legyenek ott minél többen ezeken a rendezvényeken, hiszen 

500.évfordulója csak egyszer lehet minden egyes történelmi eseménynek. Szerinte Kiskunhalas 

ezt nagyon méltóképpen fogja megünnepelni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a Reformáció 500 emlékév támogatásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 999   Száma: 17.03.30/30/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Egyszerű 

 

Tárgya: Fülöp Róbert polgármester:  

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 15 100.00 100.00 15 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 15 100.00 100.00 15 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

999   Száma: 2017.03.30/30/0/A/KT 

 

108/2017. Kth. 

A ’Reformáció 500’ emlékév megünneplése és rendezvényeinek támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja a „Reformáció 

500” rendezvény programjait. A kiskunhalasi Református Egyházközség részére 500 ezer 

forint, a kiskunhalasi Evangélikus Egyházközség részére 200 ezer forint összegű támogatást 

nyújt a programok megrendezésére. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Kiskunhalasi Református Egyházközséggel és a Kiskunhalasi Evangélikus Egyházközséggel a 

támogatási szerződéseket aláírja. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Református Egyházközség, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. 

Evangélikus Egyházközség, 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 22. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

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

31 

 

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Bóbita Óvodában bölcsődei csoport létrehozása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előterjesztés címében a lényeg, egy régi-új bölcsődei csoportot kívánnak elindítani.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1000   Száma: 17.03.30/31/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #33; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 
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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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

1000   Száma: 2017.03.30/31/0/A/KT 

 

 

109/2017. Kth. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvodában bölcsődei csoport létrehozása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja bölcsődei csoport 

létrehozását a Kiskunhalasi Bóbita Óvodában. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

bölcsődei csoport indításához szükséges jogi eljárásokat megkezdje és a különböző 

engedélyeztetési folyamatokban járjon el. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, Kuruc vitézek tere 17. 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Juhász Gábor köznevelési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

32 

 

32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi VOKE Művelődési HÁz közművelődési megállapodás 

szerinti beszámolója 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 



96 
 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1001   Száma: 17.03.30/32/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #34; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

1001   Száma: 2017.03.30/32/0/A/KT 
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110/2017. Kth. 

A Kiskunhalasi VOKE Művelődési Ház közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 

2016. évben végzett közművelődési tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Vasutasok Országos 

Közművelődési és Szabadidő Egyesülete által alapított és fenntartott Kiskunhalasi Művelődési 

Ház 2016. évi szakmai beszámolóját.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

Kapus Krisztián intézményvezető, Kiskunhalasi VOKE Művelődési Ház, Állomás u. 4. 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

33 

 

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az EFOP-3.3.4-17. azonosítószámú „A népmese anyanyelvi 

kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című 

pályázat beadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat beadásának elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1002   Száma: 17.03.30/33/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:48  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #35; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

1002   Száma: 2017.03.30/33/0/A/KT 

 

111/2017. Kth. 

Az EFOP-3.3.4-17. azonosítószámú „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének 

erősítése az informális és non-formális tanulásban” című pályázat beadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Martonosi Pál 

Városi Könyvtár az EFOP-3.3.4-17. azonosítószámú „A népmese anyanyelvi 

kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című 

pályázatot benyújtsa. 

 

 

Határidő:  azonnal 

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

 

Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár vezetője, Szövetség tér 11. 

Huber Helga szakmai koordinátor 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

34 

 

34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az EFOP-4.1.8-16. azonosítószámú „A könyvtári intézményrendszer 

tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat beadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat beadásának elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1003   Száma: 17.03.30/34/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #36; 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 
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Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

1003   Száma: 2017.03.30/34/0/A/KT 

 

112/2017. Kth. 

Az EFOP-4.1.8-16. azonosítószámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései” című pályázat beadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas 

Város Önkormányzata a Martonosi Pál Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztésére az 

EFOP-4.1.8-16. azonosítószámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései” című pályázatot benyújtsa.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Erhardt Györgyi Martonosi Pál Városi Könyvtár vezetője, Szövetség tér 11. 

Huber Helga szakmai koordinátor 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

35 

 

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi adóztatásáról 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítéssel mindenképpen még élne a vita erejéig, hogy a beszámolóból kiolvashatóak 

olyan adatok, amelyek a legutóbbi költségvetési vitában előkerültek és nem teljesen 

összecsengve kerültek elő az adatok ezzel a beszámolóval. Nevezetesen arra akar kilyukadni, 

hogy az adóbevételeik egyfajta csökkenő tendenciát mutatnak és valamiféle gazdasági 

válságban lenne a város. Azt tudja mondani, hogy aki ezt a beszámolót megtekinti, s érti azokat 

az adatokat, amelyek ebben szerepelnek, ilyen következtetésre nem hiszi, hogy tud jutni. Az ő 

olvasatában az elmúlt két évi bevételei a városnak jól alakultak, jobban,mint az előtte lévő 

időszakokban, annak ellenére, hogy nem volt egyáltalán új adók kivetése, vagy adóbővítés. Azt 

tudja csak megerősíteni, hogy igenis van gazdasági erő és előrelendülés a városban. Minden 

egyéb állítás szerinte alaptalan, hiszen ez a beszámoló véleménye szerint teljes egészében az 

ilyen véleményeket negligálja. Ezzel a felütéssel nyitná meg a kérdések szekcióját.  

 

-----Kérdések----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Valóban, szeretne is rákérdezni az iparűzési adó kapcsán. 2013.évben 773 millió Ft volt az 

iparűzési adó bevétel, 2014.évben 844 millió Ft, 2015-ben 990 millió Ft volt, itt még látható egy 

növekedés, utána egy elég erős visszaesés 2016-ban 931 millió Ft. Ennek milyen valós okai 

lehetnek? Nem tudja. Következtetni lehet belőle valóban azt, hogy az előző ciklusban egy 

növekedést lát folyamatosan, s még a 2015-ös évben ez kitartott, aztán 2016.évben hirtelen 

visszaesett. Nem tudja, történt itt egy olyan nagy cég megszűnése, vagy adónem változtatás, ami 

miatt ilyen mértékű. Ezek a teljesült adóbevételek, viszonylag egy effektív viszonyítási alap.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Adóváltozás nem volt, ezt az előbb is elmondta. Ilyen tekintetben az iparűzési adó egyébként is 

stabil volt. Azt csak az idei évre változtatták meg, hogy csökkentettek a mértékén. 

Összehasonlíthatóak az adatok. Az a változás, amire Képviselő úr utal, hogy visszaesés, azt 

gondolja, hogy az előző évekhez mérten nem annyira szignifikáns. Ez egy olyan hullámzás, ami 

természetes és a gazdasági életben is benne van. Most az idei évben küzd a Barnevál azzal, 

hogy a madárinfluenza miatt le kellett állítani a gyártósorokat. Ettől függetlenül nem szűnt meg 

a vállalkozás, itt van és dolgozik, s indítják újra a termelést. Ez biztos, hogy nyomot fog hagyni 

a bevételein a városnak. Nem tudja, hogy akarnak-e ezért hibáztatni bárkit, vagy akarnak-e 

ebből messzebbi következtetéseket levonni.  

Szerinte az, hogy a számok alapvetően jó irányba mutatnak, ez azt jelenti, hogy stabil és jó a 

gazdaságuk. Nem merne ebből a táblázatból arra következtetni, hogy itt strukturális problémák 

vannak, vagy olyan tényezők befolyásolják, amelyeket nem tudnak teljes mértékben átlátni. 

Szerinte ez a következtetés ebben a formában nem igaz. 

 

Fődi Gabriella adócsoport vezető: 

 

Csak annyit tenne hozzá, hogy nyilván akinek van vállalkozása, az tudja, hogy olyan szinten tud 

mozogni, ha a saját vállalkozásukban gondolkodnak, akkor is. Igazából arra hívná fel a 
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figyelmet, hogy 2015-höz képest van egy csökkenés, de még mindig magasabb, mint a 2014-es 

év. Ha tendenciájában vizsgálnak valamit, akkor érdemes hosszabb távon. Visszamenőleg a 

2000-es évektől is hozhatná az adatokat, de nyilvánvalóan azt fogja mutatni, hogy időnként 

vannak visszaesések, de hosszú távon egy növekedés látható. Akkor gondolná ezt óriási 

problémának, ha ez egy zuhanórepülést jelentene. Miután az iparűzési adó jelentős teret foglal 

el a teljes adóbevételeken belül, nyilvánvaló, hogy ez a csökkenés úgymond érzékenyen érinti a 

bevételek alakulását, de azt gondolja, ez nem olyan mértékű, hogy ebből olyan mélyreható 

strukturális, óriási problémák lennének. Ha történik valami gazdasági változás, tudják, ezen a 

területen történik meg az, hogy a vállalkozást a legérzékenyebben érinti. Ha nézik a többi 

adónemet, építményadó, telekadó, gépjárműadó, ott a tulajdonosok nem válnak meg rögtön a 

tulajdonuktól. Az egy fixebb, arányaiban kisebb dolog. A nettó árbevételről tudják, hogy igen 

érzékenyen reagál, s az iparűzési adó onnan indul.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Természetesen a tervezésnél, amikor a költségvetést tervezik, ezeket a rugalmatlanságokat 

figyelembe veszik. Nem úgy tervezik meg a költségvetésüket, hogy kifeszítve, az utolsó fillérekre 

terveznek, hanem igenis hagynak ezeknek teret ezeknek a rugalmatlanságoknak a kikezelésére.  

Azt gondolja, hogy ilyen jellegű eredményre jutni ezt a táblázatot megtekintve nem lehet, hogy 

itt egyértelműen gazdasági problémák vannak. Szerinte nincs ilyen.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Egy kicsit más dologgal kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. Ő volt az, aki a múlt évben, 

amikor az iparűzési adó mértékének 0,01 %-os csökkentéséről döntöttek, aki javasolta, hogy ne 

csak ezt a kedvezményt lépjék meg, hanem 2 millió Ft-ról 2,5 millió Ft-ra emeljék fel az 

adómentesség határát. Akkor abban maradtak, hogy ez most lesz megvizsgálva. Örömmel 

olvasta a beszámolóban, hogy erre kitért. Köszöni szépen, hogy foglalkozott ezzel. A beszámoló 

megállapítja, hogy ez 8,2 millió Ft-os kiesést okozna, viszont további következtetést nem von le. 

Hadd ragadja meg az alkalmat, hogy kérdésként feltegye. Ez akkor jelentheti-e azt, hogy ezt a 

kedvezményt is akár bevezetnék? Örülne neki, ha igen. Ha azt nézik, hogy 720 millió Ft-ot 

terveztek és a teljesülés 930 millió Ft volt, tehát 210 millió Ft-tal teljesült felül. Ebben nyilván 

benne van az is, hogy óvatos tervezés miatt inkább alátervezték a bevételt. Ez normális, egy 

felelős városvezetés nyilván alátervezi a bevételt, mert az mindig jobb, ha felülteljesül, mint 

fordítva. Akkor ez is mutatja, hogy az idei költségvetésükben elhangzott, hogy most is inkább 

óvatosan terveztek, tehát abban is van még mozgástér. Azt gondolja, hogy 8 millió Ft-os kiesés 

ilyen szinten nem az, ami kezelhetetlen lenne, különös tekintettel arra, ha felülteljesül az idén, 

akkor arra még nincs kötelezettségvállalás. Ő egyéni képviselőként ezt a következtetést vonja le, 

maradva a tavalyi évi következtetésénél. Szerinte ez a kedvezmény még benne van a 

rendszerben, ez még megadható, nem jelentene jelentős terhet a költségvetésnek. Azt gondolja, 

hogy ugyanakkor a vállalkozások biztosan örülnének neki. Ez volt az érve, hogy a 0,01 %-os 

csökkentésnek leginkább a nagyok örültek, mert ők azok, akik azt megérzik. A kicsik nem igazán 

érzik meg azt a pár száz, vagy esetleg pár ezer forintot, a nagyok nyilván. A kicsik inkább azt 

éreznék meg, ha ezt a határt emelnék meg. Hadd biztassa arra Polgármester urat, hogy 

fontolják ezt meg. Arról volt szó, hogy adóval kapcsolatos rendeletet kedvező irányba lehet év 

közben is változtatni, hogy ezt ebben az évben a következő hónapokban hozzák be 

előterjesztésként.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hajlandó ezt a vitát megnyitni, hogy tudjanak erről beszélgetni érdemileg. Vannak aggályaik a 

tekintetben, hogyha ezt megemelik, nem okoz-e adóelkerülési hullámot. Mindenki tud akár tíz 

céget is csinálni. Ha ezeket a határokat felfelé emelik, akkor ez egy ilyen adóelkerüléshez is 

vezethet. Ne most folytassák le ezt a vitát. Hajlandó erről érdemben vitatkozni. Ha meg tudnak 

határozni egy olyan irányt, amit felvegyenek, el lehet mozdulni benne. Ő sem a 8 millió Ft-ot 

érzi súlyosnak, sokkal inkább gondol e mögött olyan problémákat, hogy igazságos adóztatás az, 

amikor elvileg mindenki ugyanazt a mértéket fizeti. Ebben az esetben a torzító hatást erősítik, 

mert nagyobb árbevételűvé teszik azokat, akik adómentesek lehetnek. Szerinte ez igazságtalan 

irányba tolja el a rendszerüket. Ne most vitassák meg. Azt gondolja, hogy erre meg kell találják 

a helyet, akár úgy, hogy előzetesen mindegyik bizottságba beviszik ezt a kérdést, ott akkor külön 

elmondhatják a képviselők szabadon és hosszabb időtávban a véleményüket, nem ilyen 

szabályozott keretek közt, mint most. Ha ott az a vélemény alakul ki, hogy ezt az ügyet ebbe a 

kedvezményes irányba mozdítsák elő, akkor nem látja ennek akadályát. Ezt meg tudja ígérni, 

egy ilyen előterjesztés készül, aminek a keretében a bizottságok megtárgyalják, s amennyiben 

az pozitív, akkor tudnak menni tovább.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Még az előző témával kapcsolatban annyit szeretne elmondani, ő is belátja, hogy az adóknak a 

változása egy természetes folyamat. Elképzelhető, hogy egy vállalkozónak az egyik év jobban 

sikerül, a másik év rosszabbul sikerül. Ekkora számú adófizetőnél azt gondolja, hogy ez nem 

ennek a függvénye. Mindenképpen a gazdaság egy 10 %-os visszaesést produkált, ennek 

megvan az oka. Azt szerette volna tudni, hogy van-e valamilyen objektív oka, megvizsgálták-e 

ezt. Azt várta volna, hogy esetleg mondanak valamit, madárinfluenza ugye nem volt. Valami 

objektív okot. Nyilván ez egy 10 %-os adóvisszaesés. Ezt egy felelős városvezetésnek meg kell 

vizsgálnia, azt gondolja, ha szeretné azt, hogy hosszú távon stabil legyen az adóbevétele, sőt az 

növekedjen. Lehet itt elemezgetni. Várta volna, hogy mondanak erre valami objektív okot. 

Mégegyszer megkérdezi, hogy van valami objektív oka ennek?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hogy háromezer vállalkozást megkérdezzenek hogyan sikerült az évük és mindenki kielemezze 

ezt, s erről valamilyen nyilvántartást vezessenek, ezt nem gondolhatja komolyan. Persze nem 

így kell csinálni. Nyilván Képviselő úr ezt jobban fogja kezelni, amikor eljön ennek az ideje. Azt 

tudja mondani, hogy az a különbség, ami itt látható, hogy 990 és 931, ez azért nem 10 %. Hogy 

majdnem? Akkor az 1 is majdnem 10. Nem megy bele az ilyen számszaki harcokba. Azt mondja, 

hogy aki fogja magát és ezt a beszámolót átnyálazza, megnézi az adatokat benne, s arra a 

megállapításra jut, hogy az adóztatással, az önkormányzat bevételeivel bajok vannak és 

elemzéseket, mélyreható, külső szolgáltatótól megrendelt... Ő ezt nem gondolja, hogy erre 

kellene fordítaniuk a közpénzt, hogy olyan elemzéseket kapjanak, amelyekből egyébkén nem 

lehet messzemenő következtetéseket levonni...Olyan tendenciák vannak, amelyeket ezen 

táblázatokból ki lehet olvasni, aki akar olvasni a sorok között, s nincsenek e mögött ijesztő 

tendenciák, amelyek arra utalnának, hogy strukturális problémái vannak a város 

gazdaságának, s hogy ettől nekik meg kellene ijedni. Érti, hogy mit mond. Várja azt, hogy 

mondjon olyan tényt, ami miatt ez bizonyosan beállt. Az egyik vállalkozásnak ez a problémája, 

a másiknak az, a harmadiknak semmi problémája, az túlteljesített. Hogy mondjon valamit 
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egyébként, hogy kicsit megnyugtassa Képviselő urat: A Merkbau Kft. vezetőjével, amikor 

szeptemberben beszélgetett, ők azt mondták, hogy gyakorlatilag úgy állt az építőipar az ő 

tekintetükben, nem tudták, hogyan fogják végigcsinálni az évet. Aztán egyik pillanatról a 

másikra beindultak a folyamatok, s rengeteg munkájuk lett. Az nem biztos, hogy ugyanazt a 

mértéket elérte, mint az előző évben. Erre kíváncsi Képviselő úr? Szokta látogatni a 

vállalkozásokat és megkérdezi tőlük, hogy mi a helyzet. Hogy mindegyik vállalkozásnak az 

egyéni problémáját, sikerét idehozzák az asztalra, abszolút nem érzi jogos kérésnek Képviselő 

úr részéről. Ők itt egy beszámolóban tekintik át a város pénzügyi dolgait. Azt tudja erre 

mondani, hogy itt igenis ezekből a számokból való elemzés alapján lehet következtetni arra, 

hogy rendben vannak-e a dolgok, vagy nem. Szerinte itt a teremben Képviselő úr az egyetlen, 

aki azt gondolja, hogy további elemzések szükségesek és bízzanak meg olyan külső 

szakembereket, akik itt elkezdik kutatni ennek a nem 10 %-nyi, hanem 5 %-nyi hullámzásnak az 

okait. 5 %-nyi hullámzás okait kutatni szerinte felesleges időkidobás. Azzal kellene 

foglalkozniuk, ami a napi feladatuk, nem pedig nem tudja milyen árnyékokra vetődni és keresni 

a megoldásokat. Szerinte ez az ügy e tekintetben rendben van. El kell olvasni a beszámolót. 

Szerinte ebben azt látja az az ember, aki ezt megteszi, hogy az ügyek jó irányba haladnak.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Először Polgármester úrhoz és Csoportvezető asszonyhoz szólna. Őszintén kéri őket, hogy ne 

foglalkozzanak Tapodi képviselő úr ezen felvetésével, több energiát erre ne fordítsanak, mert 

Képviselő úrnak –tapasztalatból látja- vannak rögeszméi. Egy súlyos gazdasági recessziót lát a 

fakivágások árnyékában.  

Sem a számok, sem adatok, semmilyen érv nem fogja őt meggyőzni. Ő ezt fogja ezt mondogatni 

szerinte nagyon sokáig, a ciklusban biztosan. Sorolhatnák itt. Ő más adatokból tudja, hogy 

folyamatosan nő a foglalkoztatás. Itt látszik, hogy az adózók száma 2015-ben és 2016-ban is 

nőtt. Az adótárgyak bevallása is nőtt. Azt hiszi, hogyha ezt a kérdést akarnák vizsgálni, akkor 

minimum 3-4, vagy inkább 5 évet kellene alapul venni. Azt hiszi, hogy 2015 és 2016 erre nem 

alkalmas. Abban az egyben egyetért Képviselő úrral, hogy az önkormányzatnak azt kell 

megvizsgálni, hogy mit tud tenni ebben az ügyben, hogyan tudják még inkább növelni. Szerinte 

abban nincs közöttük vita, hogy az iparűzési adó mértékét, de inkább a foglalkoztatás mértékét 

és a gazdaságélénkítést Kiskunhalason ösztönözni kell. Éppen ezért pályáztak ipari park 

bővítésre, amelyet idén szeretnének megvalósítani. Fognak idén pályázni újabb ipari park 

bővítésre, adót csökkentettek a tavalyi év végén. Azt hiszi, hogy az önkormányzat megteszi, amit 

tud és amire lehetősége van. Abban teljesen egyetért Polgármester úrral, hogy érdemes a 

bizottságoknak ezt a kérdést megvizsgálni, konszenzusra jutni és utána semmilyen akadálya 

nincs annak, hogy a képviselő-testület ezt tárgyalja. Mégegyszer elmondaná, hogy ő az idejüket 

spórolná a tisztelt kollégáinak.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Először is azt kell kiemelnie, hogy nagyon jó anyagot kaptak. Nagyon szép anyag, áttekinthető, 

s nagyon sok mindenre rávilágított és megvilágított, személy szerint őt is. Ebből visszaigazolást 

nyert az a dolog, amit a költségvetés tárgyalásánál kijelentettek, hogy stabil a költségvetésük, 

hiszen az a 720 millió Ft, ami be lett az iparűzési adóba tervezve, látszik, hogy túlteljesült. Azt 

már az előző költségvetésben is említette, hogy van benne tartalék. Várhatóan ez így fog 

alakulni az idén is, még akkor is, ha az iparűzési adó mértékét 5 %-kal csökkentették, ami azt 

jelenti, hogy 2 %-ról 1,9 %-kal fognak adóbevallást benyújtani a vállalkozók. Ez az ő számítása 

szerint a tényleges számhoz viszonyítva, ami befolyt 2016-ban, ez 46 millió Ft, ha az valósul 

meg. Ha kevesebb, akkor természetesen több lesz a kiesés. Ha netán több, akkor kevesebb lesz 
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ez a várható kiesés. Mindenképpen az látszik, hogy stabil az iparűzési adó. Hogy ez hogy 

alakul, képviselőtársának felhívná a figyelmét, az iparűzési adó kiszámítása sok mindentől függ 

és sok mindent figyelembe kell venni. Nem feltételen azt jelenti, hogy nem működik egy cég. 

Lehet például, hogy nagy beruházást indított. Az anyagköltséget az adóbevételből leveszik és 

egyéb költséget is figyelembe kell venni. Vagy, ha nem azon a telephelyen dolgozik többet, 

akkor más telephelyen dolgozik ugyanaz a cég több emberrel. Befolyásolja, ezt is tényleg 

látniuk kellene és figyelniük kellene, de ez nem az ő dolguk, hanem a vállalkozók dolga, s az 

adóbevallás egy komoly dolog. Remélik, hogy becsülettel, tisztességgel végzik el az 

adóbevallásukat a vállalkozók.  

A másik dolog, itt hála istennek az előterjesztő azt a sort is, amiről itt beszéltek, hogy a 

kisvállalkozók iparűzési adóját 2 millió Ft-os költségmentességig 2,5 millió Ft-ig, a törvényi 

előírás szerint emeljék a maximumra. Ez csak 8,2 millió Ft-ot jelent. Ezt most leírva is látják, 

mert arra rákérdeztek és akkor még nem tudott konkrét számot mondani. Ez is segíthet nekik 

abban, azt támogatná most így előrebocsátva, s Polgármester úr is elmondta, hogy hajlandó 

idehozni ezt a témát, hogy sok-sok kisvállalkozó van és ezt a 2 millió Ft-os határt az infláció 

már jól elvitte. Azzal, hogy a nagyobb vállalkozók majd trükközéssel fogják a cégeket 

szétszedni, aki akarta, az már eddig is megtette. Szerinte a többség az a többség nem akar 

trükközni, hanem szeretne ő is élni. Ha ezt meglépik, reméli, azt támogatni fogja tudni. 

Összességében azt mondja, hogy nagyon jó anyagot kaptak, ajánlja mindenkinek, a 

lakosságnak is, nézze meg, elemezze, mert nagyon jó tendenciákat le lehet ebből vonni.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Szeretne utalni Farkas Dániel alpolgármester úr hozzászólására, megjegyzésére. Lehet, hogy 

nem tudja pontosan. Ő is utalt arra, hogy meg kell vizsgálni az okokat. Ez egy komoly kérés, 

nem kell ezt lenézni. Az szerinte nagyon nevetséges, amikor azt mondja, hogy meg kell 

vizsgálni, akkor arra gondol a Polgármester úr, hogy egyesével meg kell kérdezni a 

vállalkozókat, hogy sikerült az évük. Háromezer vállalkozónál szerinte ezt nem így kell csinálni. 

Képviselőtársa hozzászólása sokkal több dolgot megvilágított, igazából mi oka lehet. Itt vannak 

gazdasági folyamatok, amelyeket meg lehet nézni. Ha feltételezik, hogy annyira dübörög a 

gazdaság, akkor oka kell, hogy legyen ilyen mértékű csökkenésnek. Ezt így is lehet nézni, ahogy 

Patocskai Tamás felvetette. Ezeket konkrétan akkor érdemes megnézni, vagy azt mondani, hogy 

nem tudják.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egyetért most Képviselő úrral, hogy valószínűleg Patocskai képviselő úr elolvasta a 

beszámolót és megértette, hogy mi van ide leírva. Ha ő is egyetért ezzel, akkor nem tudja, hogy 

miről beszélgettek eddig egyébként. Elfogadja azt, hogy ne ezzel töltsék most az időt.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Jegyző asszonyt fogja kérni, hogy nézze meg, amikor Tapodi képviselő úr nem úgy emlékszik 

arra, amit előtte pár perccel mondott, akkor joker hozzászólást kaphatna-e az szmsz-ben. A 

kormányhivatalt meg fogja tudni győzni. Azt mondja, hogy nincs miért vizsgálni az okokat, mert 

nincs minek az okait vizsgálni, ezt egyedül Képviselő úr látja, ezt a fantom recessziót. Azt 

mondta, azt érdemes megnézni, hogy még tovább tudják-e élénkíteni a helyi gazdaságot. 

Felsorolta, hogy szerinte ennek milyen lehetőségei vannak. Akár itt a testületi ülésen, de főleg a 

bizottsági üléseken várják az ellenzék javaslatait. Szerinte egy olyan ötlet sem volt, amitől 

elzárkóztak volna, ami előrelendíti ennek a városnak az ügyeit.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nincs, elértek a vita végére. A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1004   Száma: 17.03.30/35/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 16:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #37; 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: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

1004   Száma: 2017.03.30/35/0/A/KT 

 

113/2017. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi adóztatásáról 

 



107 
 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2016. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fődi Gabriella adócsoport vezetője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

36 

 

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tájékoztató Kiskunhalas Város 2016.évi környezeti állapotértékeléséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt ez egy tájékoztató, tehát érdemi vita és hozzászólás nélkül dönt a képviselő-testület arról, 

hogy elfogadja-e a tájékoztatót. 

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1005   Száma: 17.03.30/36/0/A/KT 

Ideje: 2017 március 30 16:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat #38; 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 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 0   0.00 0 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Aradszky Lászlóné Igen FIDESZ 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

 

     

1005   Száma: 2017.03.30/36/0/A/KT 

 

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Három ügyben interpellált.  

 

Minden évben meg szokta tenni, hogy a játszóterek téli állagromlását kéri, hogy a Zrt. vizsgálja 

felül és javítsa ki, ha ilyenekkel találkozik. Ahol kell, ott a homokcserét a homokozókban 

végezze el.  

 

Az Erdei Ferenc térrel kapcsolatban megígérte, hogy minden hónapban fog addig interpellálni, 

amíg nem történik valami. 2015-ben kérték az ott lakók, hogy legyenek padok, asztalok, ahova 

le tudnak ülni, szeméttárolók legyenek elhelyezve a sorok végén, hogy a tönkrement járdákat az 

önkormányzat segítsen valamilyen formában kijavítani. Ezek a mai napig nem történtek meg 

azon a városrészen. Kéri ezeknek a mihamarabbi rendezését.  

 

Hozzá is eljutott az a kérés, hogy a kórház főbejáratánál lévő biciklis állapotok nem túl jók. Ő is 

szeretne valamilyen megoldást, egy biciklitárolót valahova a zöldfelületre elhelyezni.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Most értek a mai munkájuk végére. Köszöni mindenkinek az aktív részvételt, további szép napot 

kíván.  

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

  polgármester           jegyző 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Laskovicsné Terzics Edit :)    (:Vizkeleti Szabolcs:) 

 

 

 

 

 


