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Dr. Vaslóczki Ferenc      megbízott kapitányságvezető 
Juhász György       HTKT SZSZK intézményvezető 
Meggyesi József      közútkezelő 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 
Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

ügyvezetője 
Karsai Zsuzsanna Berki Viola Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke 
Szőke Sándor Városért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke 
Szécsiné Rédei Éva Csipkeház igazgatója 
Veiszhaupt János Halas Busz Kft. képviselője 
 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, így megnyitja azt.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Tapodi Attila képviselőket. 
 
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  
 

-----Napirend előtti hozzászólások----- 
 
NAPIREND ELŐTT:  
 
1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 
 
Tapodi Attila képviselő: 
 
Az elmúlt egy-két évben nagyon sok panasz érkezett hozzá az éjszakai hangos rendezvények 
miatt. Tavaly a Sóstón és a környékén megrendezett rendezvények borzolták a lakók kedélyét. 
Idén a borudvarra is hallott nagyon sok panaszt. Nevezetesen, hogy még hajnali két órakor is 
olyan hangerővel ment a zene, hogy remegtek az ablakok. Nagyon zavarta a lakók nyugalmát. 
Családosok, kisgyerekek, idősek és fiatalok is panaszkodtak emiatt. Tudja, hogy utólag 
lehetetlen megmérni a hangerőt és ezt dokumentálni, de higgyék el, ha ilyen miatt panaszkodtak 
a lakók, akkor annak az az oka, hogy tényleg hangos volt a zene.  
Ha a rendező betartja az országos rendeletek határértékeit, akkor egész biztos benne, hogy nem 
fognak ilyen panasszal fordulni a lakók, hiszen azok nagyon szigorúak.  
Nem is igazándiból arról van szó, hogy a lakók nem tolerálnák azt az egy-két rendezvényt, ami 
a város számára is fontos és azt gondolja, nagyon sok lakónak népszerű, hanem inkább az, 
amikor a rendezők nem veszik azt észre, hogy átléptek egy olyan határt, ami után jogos a lakók 
felháborodása.  
Gondolkodott rajta, hogy talán lakossági fórumon meg lehetne kérdezni a lakók véleményét, de 
ez manapság nem olyan jól működik. Tudják, rendeztek már olyan lakossági fórumot, ahol egy 
ember nem jött el. Ráadásul ilyen ügyben a lakók nem szívesen mondják el felháborodásukat, 
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mert félnek a nagy plénum előtt. Azt gondolja, hogy nem egymás ellenségei. Kulturált módon 
ezeket a ügyeket lehet intézni, hogy mindenkinek megnyugtató legyen a végeredmény. Azt 
tanácsolja minden képviselőtársának, hogy kérdezzék meg a helyszín környékén a lakókat 
személyesen, el fogják mondani a panaszaikat. Ő is fontosnak tartja, hogy ezzel a város 
foglalkozzon. Ha nem sikerül megoldást találni, de ezt csak végső esetben, azt tudja javasolni, 
vizsgálják meg a vonatkozó rendeleteiket. Nézte, hogy a környező városok zajjal kapcsolatos 
rendeletei mind sokkal szigorúbbak. Nagyon jó, hogy ilyen engedékeny a halasi rendelet, de 
csak akkor, ha nem mennek a lakók egymás idegeire a rendezvények miatt.  
Egy pozitív példát is szeretne mondani. A tavaly nyáron megrendezésre kerülő disco-k a Sóstó 
Szabadidőparkban, sok panaszt, bosszúságot okoztak. Ő is és mások is szóltak a rendezőknek, s 
olyan mértékben sikerült megszelídíteniük a hangerőt, hogy azóta nem érkezet más panasz a 
nyár folyamán, pedig sok ilyen rendezvény volt. Ezt az utat szeretné javasolni és köszöni, hogy 
meghallgatták.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Úgy tudja, hogy hozzájuk hivatalos panasz ez ügyben nem érkezett. Az lenne a szerencsés, ha 
ilyen ügyben nemcsak Képviselő úr felé jeleznének a panaszosok, hanem Jegyző asszony 
irányába, aki hivatalos szervként el tud járni. Valóban el lehet rendelni ilyen zajméréseket, 
ezzel kontrollálni lehet azt, hogy ne legyenek ilyen félreérthető szituációk. A zajmérés 
egyértelműsíti a helyzetet ilyen tekintetben.  
 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
Kiskunhalas TOP-os pályázatokon 1.119.808.268,- Ft-ot nyert. Több alkalommal volt már 
arról szó, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Unió kohéziós fejlesztési 
forrásaiból Bács-Kiskun megyére 63 milliárd Ft fejlesztési forrás fog jutni és ez fog a 
településekre továbbkerülni. Még 2016-ban kerültek beadásra ezek a TOP-os pályázatok, 
amely a Területi Operatív Program rövidítése. 2017.május 2-án a megyeházán Rideg László 
elnök úr, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a megye országgyűlési képviselői tárták a 
nyilvánosság elé azt a várva-várt nagyon jó hírt, hogy elindulhatnak a fejlesztések a megye 
településein, így Kiskunhalason is, hiszen a beadott pályázatok első köre elbírálásra került. 
Ebből kiderült az is, hogy Kiskunhalas ezt a közel 1.200 millió Ft-os összeget nyerte el öt 
különböző pályázatának együttes eredményeként.  
A megye ebben a körben 16 milliárd Ft-ot pályázatott sikeresen. Ez azt jelenti, hogy Halas a 
megyébe érkező uniós pályázati forrásnak a 15 %-át tudta elnyerni, ami lényegesen magasabb, 
többszöröse a város lakosságarányának a megye lakosságarányához viszonyítva. Azt 
mondhatják, hogy jól működött a halasi lobbi ezen a téren. Igen fontos feladatokra tudnak igen 
komoly pénzeket fordítani. Nevezetesen ez az öt pályázat a következő: iparterület fejlesztésére 
300 millió Ft, a Thorma János Múzeum bővítésére 370 millió Ft, a városháza tornyának kilátó 
céljára történő hasznosítására 200 millió Ft, az Együtt egymásért Kiskunhalason 
felzárkóztatási programra pedig 150 millió Ft érkezett. Tudni kell azt is, hogy ezek olyan 
pályázatok voltak, amelyek 100 %-os intenzitásúak, tehát saját erőt a városnak nem kell 
hozzátenni. Ha áttekintik ezt az öt pályázatot, azt láthatják bennük, hogy lefedik azokat a 
legfontosabb stratégiai szegmenseket, amelyek egy település életében és működésében fontos, 
tehát a gazdasági életet, az idegenforgalmat, a turizmust, a város arculatának a javítását. Azt is 
tudni kell, hogy ezzel még nem ért véget ez az úgynevezett TOP-os kör. További pályázatok 
várnak még elbírálásra. Bízik benne, hogy ezek is sikeresek lesznek és hozzá fognak járulni a 
város fejlődéséhez.  
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2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 
ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 
 
A tájékoztató írásban mellékelt. 
 
(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1047   Száma: 17.05.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:23  
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 
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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 
 
     
1047   Száma: 2017.05.25/0/0/A/KT 
147/2017. Kth. 
Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.május 25-i ülésére kiküldött 
meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  
 
NAPIREND: 
 

 Napirend tárgya: 
 

Napirend 
előadója: 

1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet  
módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 

3. A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

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

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

5. Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképi 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása és a kapcsolódó döntés meghozatala
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi Zárszámadásról szóló 
rendelete  

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

7. A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város  
Önkormányzata részére 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

8. A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

9. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló Fülöp Róbert 
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helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása  
 

polgármester 
 

10. Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról Fülöp Róbert 
polgármester 
 

11. Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2016-ban végzett 
tevékenységéről 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

12. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi 
munkájáról szóló beszámoló 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

13. Kiskunhalas Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának  
elfogadása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

14. A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 
 

15. A Halasi Városgazda Zrt. 2016. évi éves beszámolójának elfogadásának 
és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

16. A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2016. évi egyszerűsített éves  
beszámolójának elfogadása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

17. A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Fülöp Róbert 
polgármester 
 

18. A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási 
Szerződés mellékletének módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

19. Kiskunhalas Város Önkormányzata és a TÖV Vagyonkezelő Kft. (jogutód 
Halasi Városgazda Zrt.) között fennálló megbízási szerződés 
megszüntetése 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

20. Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya 
tekintetében létrejött hasznosítási szerződés megszüntetése 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

21. Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Bem 
utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés 
megszüntetése 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

22. Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” tekintetében létrejött 
Vagyonkezelési szerződés megszüntetése 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

23. Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent  
Imre utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési  
szerződés megszüntetése 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
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24. Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő üzleti célú 
ingatlanok hasznosításba adása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

25. Jelentés a 2016. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

26. EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése  
pályázati felhívásra pályázat beadásának engedélyezése 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

27. Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és 
közhasznúsági mellékleteinek elfogadása  

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

28. Javaslat a 6. sz. gyermek háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó 
előszerződés megkötésére  
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

29. Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása Fülöp Róbert 
polgármester 
 

30. Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló   
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

31. Felhatalmazás komplex közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítását 
célzó pályázat benyújtására 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

32. Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázatok kapcsán  
Támogatási Szerződés aláírására és a pályázatok megvalósítására 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

33. „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat 
benyújtása” határozat kiegészítése 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

34. Kubinyi Ágoston Program - Muzeális intézmények szakmai támogatására 
célú pályázat benyújtása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

35. Felhatalmazás a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú, 
„Együtt egymásért Kiskunhalason” című pályázat megvalósításának 
megkezdésére 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

36. Felhatalmazás „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram 
célú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

37. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének 
módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

38. Ivóvíz kutak üzemeltetőjének változása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

39. Játszótér áthelyezés Fülöp Róbert 
polgármester 
 

40. A Vankó Kft. adásvételi szerződés módosítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
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41. Buszpályaudvar környezetének telekrendezése 

 
Fülöp Róbert 
polgármester 
 

42. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2017. évben lezárult, illetve 
folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámoló 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

43. 2016. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi 
buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

44. Kiskunhalason az Ady Endre utca új forgalmi rendjének kialakítása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

45. Kiskunhalason a Székely utca egy részén korlátozott idejű várakozóhelyek 
kialakítása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

46. Kiskunhalason a Kalap utca forgalmi rendjének megváltoztatása Fülöp Róbert 
polgármester 
 

47. Kiskunhalason a Hold-Eskü tér-Báthory-Bajza utcák forgalmi rendjének 
megváltoztatása 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

48. Kiskunhalason a Magyar utcán kerékpáros közlekedés forgalmi rendjének 
megváltoztatása 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

49. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
 

Fülöp Róbert 
polgármester 
 

50. Interpellációs válaszadás  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: 
 
Napirend tárgya:A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Alapvetően itt egy másik rendeletükben való hivatkozást szeretnének beépíteni az SZMSZ-be 
(ld. szervezeti és működési szabályzat). 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1048   Száma: 17.05.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:24  
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 
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Tapodi Attila Igen SHT 
Váradi Krisztián Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
 
     
1048   Száma: 2017.05.25/1/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 15/2017. (V.26.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017. (V.26.) 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.) 3. melléklet 1.1. pontja a következő 1.1.38. alponttal egészül ki: 
„1.1.39. véleményezi a lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó 
hiteltörlesztési támogatásról szóló 31/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
pénzbeli támogatási kérelmeket.” 

2.§ 
Az SzMSz 3. számú melléklete 2.2. pontja tartalmazza a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben végzett feladatait. A Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben végzett, 
2.2.11. pontjában foglalt feladatában írt “javadalmazásáról” szövegrész helyébe a 
“javadalmazásáról és premizálásáról” szövegrész lép. 

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

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

 
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: 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. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Itt a közterület fogalmának a tisztázására került sor ebben a rendeletmódosításban. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1049   Száma: 17.05.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat #3; 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 
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Váradi Krisztián Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
 
     
1049   Száma: 2017.05.25/2/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 16/2017. (V.26.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017. (V.26.) 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.§ 

 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 
10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 
közterület.” 
 

2. § 
 

 
Ez a rendelet kihírdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.” 
 

-----Napirendi pont----- 
3 

 
3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:A közterület használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Hasonlóképpen az előző előterjesztéshez, itt is a közterület fogalom tisztázására kerül sor.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1050   Száma: 17.05.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat #4; 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 
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Tapodi Attila Igen SHT 
Váradi Krisztián Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
 
     
1050   Száma: 2017.05.25/3/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 17/2017. (V.26.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
 

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

 
1.§ 

 
(1) A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
“a) A közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat. Egyéb 
ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészre - az erről szóló külön szerződés 
keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihírdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.” 
 

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

 
4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:A helyi környezet védelméről, a közterületek és  ingatlanok rendjéről, a 
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település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) rendelet módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ugyanúgy az alapfogalmak tisztázására kerül sor ebben a módosításban is.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1051   Száma: 17.05.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat #5; 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 
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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 
 
     
1051   Száma: 2017.05.25/4/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 18/2017. (V.26.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

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

 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 5., 
11. valamint 17. pontjában meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) 
önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 
és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság, véleményének kikérésével, Kiskunhalas tiszta, esztétikus képének, valamint a 
környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi 
körülményeket figyelembe véve, a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló 59/2005. (X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 
közterület. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihírdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.” 
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-----Napirendi pont----- 
5 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképi 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása és a kapcsolódó döntés meghozatala 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1052   Száma: 17.05.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat #6; 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 
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Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 
Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
Kuris István László Igen FIDESZ 
Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
Tapodi Attila Igen SHT 
Váradi Krisztián Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
 
     
1052   Száma: 2017.05.25/5/0/A/KT 
 
 
148/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a 
kapcsolódó döntés meghozatala 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról szóló 
34/2013. Kth. határozatát. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Bankós Róbert főépítészi referens 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
A rendelet megalkotásának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1053   Száma: 17.05.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat #7; Elfogadva 
Minősített 
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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 
 
     
1053   Száma: 2017.05.25/5/0/A/KT 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 19/2017. (V.26.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 29. § 
és 29/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
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évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi 
és Szociális Bizottsága, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

Jelen rendelet Kiskunhalas Város (továbbiakban: a város) közigazgatási területére készülő 
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési 
eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és 
módosításának (továbbiakban: tervezet) partnerségi egyeztetésére terjed ki.  
 

2. § 
 

A partnerségi egyeztetésben részt vesznek különösen: 
a) a város lakossága, 
b) a város területén működő kisebbségi önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek 
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) 

pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező 
szervezetek. 

d) a város területéhez kapcsolódóan működő szakmai érdekképviseleti szervezetek és a 
kiskunhalasi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek, 

e) az eljárásban érintett közművek üzemeltetői, 
f) érintettség esetén az országos közutak kezelői. 

 
3. § 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 29/A §-ában előírt 
tájékoztatási formák: 

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen történő tájékoztatás esetén a Kiskunhalas, 
Május 1. téren elhelyezett közterületi hirdetővitrinben elhelyezett felhívás, 

b) helyi lapban történő tájékoztatás esetén a Halasi Tükörben megjelenő felhívás, 
c) önkormányzati honlapon történő tájékoztatás esetén a város mindenkori hivatalos 

weboldalán, a „HÍREK” menüpont alatt megjelenő felhívás, 
d) lakossági fórum esetében annak helyét, idejét és a konkrét eljárásba bevontak körét az 

egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg Kiskunhalas Város polgármestere (a 
továbbiakban: polgármester), és teszi közzé az a)-c) pontokban foglaltak szerint a fórum 
napját megelőzően legalább 8 nappal korábban. 

 
4. § 

 
A partnerségi egyeztetésben résztvevők a Korm. r. szerinti előzetes tájékoztatóval és az 
elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a 3. § szerint megjelent 
felhívásban közétett határidőig 

a) postai levélben a polgármesternek címezve, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti 
címre, 

b) elektronikus levélben a 3. § szerint közétett felhívásban megjelölt e-mail címre 
juttathatják el. 

 
5. § 
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(1) A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett észrevételeket 
a) Kiskunhalas Város Közös Önkormányzati Hivatal településfejlesztési, 

településrendezési feladatokkal megbízott szervezeti egysége (továbbiakban: hivatal) 
nyilvántartásba veszi, a véleményezés alatt lévő tervezet ügyiratához csatolja és az 
iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi, 

b) a polgármester és az egyeztetés tárgyát képező tervezet felelős tervezője kiértékeli és az 
indoklásokat is tartalmazó jegyzőkönyvben zárja le, 

c) a hivatal a b) pontban foglalt jegyzőkönyvet a 3. § a) és c) pontja szerinti helyen 
közzéteszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi. 

(2) A hivatal intézkedik az elfogadott véleményeknek a tervezetben való érvényesítéséről. 
 

6. § 
Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 
településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 
legkésőbb a hatálybalépés napján a város mindenkori hivatalos weboldalán válik elérhetővé. 

 
7. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 
 

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

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016.évi Zárszámadásáról szóló 
rendelete  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 
 
Röviden összefoglalja, a számokat nem ismételve, az anyagot. Illetőleg nem is foglalja össze, 
hanem röviden hozzáteszi, hogy jól zárta az önkormányzat a 2016-os évet pénzügyileg, azt a 
számokból kiolvashatják. Teljesítette az önkormányzat mind a kötelező, mind az állami, mind az 
önként vállalt feladatait a tőlük telhető legmagasabb színvonalon véleménye szerint.  
A legnagyobb feladat pénzügyileg az volt a 2016-os évben, a vagyon rendezése, amit 
gyakorlatilag a 2016-os év végén egy teljeskörű leltárral tudtak lezárni. Megérte néha erőn 
felül teljesíteni a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálynak. Itt köszöni meg az osztály három 
csoportjának is a munkáját, mind az adócsoport, mind a költségvetési, mind a könyvelési 
csoport munkáját. Ahhoz, hogy ez a vagyon rendeződjön, kellett a nagy év végi leltár, s a nagy 
munka, hiszen így megkapták mind a zárszámadási rendelethez, mind a beszámolókhoz a 
könyvvizsgáló asszony teljeskörű hitelesítő záradékát.  
Annyit hozzátenne még, hogy az előterjesztésben utaltak rá, a Magyar Államkincstár felé 
továbbították a beszámolókat. A leadásig nem érkezett tőlük érdemben válasz, viszont tegnap 
megnézte a KGR (ld. költségvetés gazdálkodási rendszer) rendszert, ahol látják a beszámolók 
státuszát és most már jóváhagyott státuszban vannak ezek a beszámolók.  
 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a zárszámadási rendelet elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1054   Száma: 17.05.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat #8; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 15 100.00 100.00 15 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 15 100.00 100.00 15 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 0   0.00 0 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
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 
 
     
1054   Száma: 2017.05.25/6/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 20/2017. (V.26.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. 
évi költségvetési maradvány megállapításáról 

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

 
I. 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

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

II. 
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 
A költségvetés főösszegei 

 
2. § 

 
a) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását a 

következő összegekkel hagyja jóvá: 
a) költségvetési bevételeinek összege 4.436.933.861 Ft 
b) költségvetési kiadásainak összege  4.035.621.438 Ft 
c) költségvetési egyenleg összege 401.312.423 Ft 
ezen belül az egyenleg: 
1. működési célú összege 397.724.967 Ft 
2. felhalmozási célú összege 3.587.456 Ft 
d) finanszírozási kiadások összege  997.164.900 Ft 
ezen belül fejlesztési hiteltörlesztés 28.076.000 Ft 
ezen belül 2015. évben támogatás megelőlegezésének visszafizetése 59.088.900 Ft 
ezen belül forgatási célú értékpapír vásárlása 910.000.000 Ft 
e) kiadások összesen 5.032.786.338 Ft 
f) költségvetés többlete 1.455.009.926 Ft 
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 832.209.120 Ft 
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 241.833.000 Ft 
i) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 56.820.283 Ft 
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j) forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 910.000.000 Ft 
j) a bevételek összesen 6.477.796.264 Ft 
k) a költségvetés összesített egyenlege 1.455.009.626 Ft 

 
 

3. § 
 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi összevont könyvviteli mérlegét az I/2. számú 

melléklet mutatja be.  
 
(3) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2016. évi maradványkimutatását az I/3. 

számú melléklet mutatja be. 
 

(4) Kiskunhalas Város Önkormányzat 2016. évi összevont vagyonkimutatását az I/4. számú 
melléklet mutatja be. 

 
(5) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2016. évi eredménykimutatását az I/5. 

számú melléklet mutatja be. 
 

(6) Az Önkormányzat összevont 2016. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 
I/6. melléklet mutatja be. 

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

Közös Önkormányzati Hivatala, továbbá az Önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek 2016. évi költségvetési beszámolójának bevételei kiemelt előirányzatonként a 
költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és előirányzat-csoportonként I/8. - I/9. 
számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 
(8) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi beruházási és felújítási 

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

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi 
kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit az I/11. számú melléklet tartalmazza. 

 
(10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. 

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

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. 
évi állami feladatainak kiadásait és bevételeit az I/13. számú melléklet tartalmazza. 

 
(12) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései 

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

(13) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetési beszámolójának 
szöveges indoklását a II/1. számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város 
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Önkormányzatának 2016. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 
kimutatásokat a II/2.-II/11. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
(14) Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. 

évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását a III/1., IV/1. számú 
mellékletek tartalmazzák. Kiskunhalas Város Önkormányzata irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek 2016. évi elemi költségvetési beszámolójához kapcsolódó 
kimutatásokat a III/2.-III/6.; IV/2.-IV/3. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
4. § 

A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának teljesítését 1.652.245.666 
Ft-ban állapítja meg. 

5. § 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi Összevont (Önkormányzat és Intézményei) 
maradványának és alulfinanszírozásának megállapítását az I/7. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 3/2016. (II.26.) számú 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 15. §-a rendelkezik a költségvetési 
maradvány elvonásáról.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata Intézményeinél elvonásra kerülnek a Zárszámadási 
rendelet I/7. számú melléklet J oszlopában kimutatott „Szabad maradványok” az alábbiak 
szerint: 
 
Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal 23.620.036 Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 182.734 Ft 
Összesen: 23.802.770 Ft 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Intézményeinek alulfinanszírozás megállapítása 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évi intézményi támogatás előirányzatából 
117.961.826 Ft-ot nem utalt ki Intézményei részére (I/7. melléklet K oszlop). Ebből 
kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat maradvány 8.057.018 Ft (I/7. 
melléklet L oszlop) és felhalmozási célú előirányzat maradvány 3.429.000 Ft (I/7. melléklet M 
oszlop). Az Intézményeknél elvonásra kerülnek a Zárszámadási rendelet I/7. számú melléklet 
N oszlopában kimutatott „Kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati 
támogatások” az alábbiak szerint: 
 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 69.128.452 Ft 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 23.260.402 Ft 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2.484.317 Ft 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 5.396.253 Ft 
Százszorszép Óvodák 2.708.618 Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2.204.329 Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 960.639 Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 332.798 Ft 
Összesen: 106.475.808 Ft 
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6.§  

A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének teljesülését 
56.820.283 Ft-ban állapítja meg. 

7. § 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.” 

 
 

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

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ősszel rendezték át a család- és gyermekjóléti központot, akkor a KIGSZ irányába próbálták 
terelni az akkori jogszabályoknak megfelelően. Azonban ezek a jogszabályok nem léptek 
érvénybe és alapvetően szakmailag jobb helyen lenne a korábbi helyén. Vissza kívánják 
rendezni. Ez az előterjesztés, illetve a következő erről fog szólni.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1055   Száma: 17.05.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat #9; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 93.33 93.33 14 
Nem 1 6.67 6.67 1  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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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 
Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
Tapodi Attila Igen SHT 
Váradi Krisztián Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Patocskai Tamás Nem JOBBIK 
 
     
1055   Száma: 2017.05.25/7/0/A/KT 
 
 
149/2017. Kth. 
A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okiratának 
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 
okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata Költségvetési Intézmény Gazdasági Szervezete közötti, 3. 
melléklet szerinti használati megállapodás megszüntetését, annak 1. számú mellékletét 
képező tárgyi eszközök leltárjegyzékével együtt. 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. 

4. A Képviselő-testület jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete Család- és gyermekjóléti központjára vonatkozó 
Szakmai Programjának hatályon kívül helyezését. 

5. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a használati 
megállapodás megszüntetése, az egységes szerkezetű Alapító Okirat és a módosító 
okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtására. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Stírné Prikidánovics Tímea intézményvezető, KIGSZ, Kuruc vitézek tere 17. 
Baloghné Csonka Margit intézményi referens 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

 
8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Az előző napirendnél elhangzottak érvényesek tulajdonképpen erre az előterjesztésre is.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1056   Száma: 17.05.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat #10; Elfogadva 
Minősített 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 15 100.00 100.00 15 
Nem 0 0.00 0.00 0  
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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 
 
     
1056   Száma: 2017.05.25/8/0/A/KT 
 
150/2017. Kth. 
A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ részére 
 

H a t á r o z a t  
 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. 

 
2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Család- és 

Gyermekjóléti Központot 2017. július 1. napjától a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központba integrálja. 

 
3) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ és a Család- és Gyermekjóléti 
Központ meglévő szakdolgozóinak nyilatkozatát az 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 

 
4) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ és Kiskunhalas Város 
Önkormányzata közötti, az ingóságok tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződést a 
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3. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  

 
5) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
közötti, az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon 
átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás módosítását a 4. számú melléklet 
szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosítás aláírására. 
 

6) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közötti, az egyes szociális és 
gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás 
módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

 
7) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

Család- és Gyermekjóléti Központ integrációja kapcsán a szükséges eljárások 
lefolytatására, valamint nyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző, 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető,  
Simon István szociálpolitikai csoportvezető. 
Juhász György igazgató, HTKT Szociális Szolgáltató Központ, Nyúl u.5-7. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

 
9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ezt a témát a képviselők már megismerhették korábban is. Amiatt, hogy egy teljesen új 
rendeletet alkotnak, ez egy hosszabb folyamat volt. Fent szerepelt a város honlapján sokáig a 
rendelettervezet. Nem új keletű a téma.  
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-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1057   Száma: 17.05.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 13:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat #11; 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 
Tapodi Attila Igen SHT 
Váradi Krisztián Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 
 
     
1057   Száma: 2017.05.25/9/0/A/KT 
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Fülöp Róbert polgármester:  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 21/2017. (V.26.) 
rendeletét az alábbiak szerint: 
 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvény 2. 
számú mellékletében, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 67. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Kulturális, Sport és 
Humánpolitikai Bizottsága, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörben eljáró Kiskunhalas városban működő bérlői és bérbeadói 
érdekképviseleti szervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

ELSŐ RÉSZ 
Általános rendelkezések 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya alá tartozik Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában lévő összes lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség. 
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítése során külön önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat is alkalmazni kell. 
 
2. A tulajdonosi és bérbeadói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése 
 

2. § 
 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek tekintetében a tulajdonosi, bérbeadói jogok gyakorlására és 
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó hatásköröket megosztottan átruházta a 
polgármester, az Ügyrendi és Szociális Bizottság, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociálpolitikai Csoport (a továbbiakban: Szociálpolitikai Csoport), a Halasi Városgazda 
Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Halasi Városgazda Zrt.) 
részére figyelemmel az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet, és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint. 

(2) A polgármester 
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a) közérdekű feladat megoldására ajánlattétel mellőzésével, egyedi elbírálás alapján 
jelöli ki azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati 
érdek fűződik, 

b) dönt a forgalomképes ingatlan visszterhes elidegenítéséről nettó 3 millió forint 
értékhatár alatt. 

(3) Az Ügyrendi és Szociális Bizottság dönt a lakáspályázat elbírálásáról, a bérlő személyének 
kiválasztásáról és a bérleti jogviszony időtartamáról, valamint a lakásbérleti jogviszony 
meghosszabbításáról. 

(4) A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt az 
önkormányzati lakásvásárlás részletfizetésének engedélyezéséről. 

(5) A Szociálpolitikai Csoport 
a) döntésre előkészíti a polgármester, az Ügyrendi és Szociális Bizottság és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe 
tartozó ügyeket, 

b) a lakáspályázat lezárását követően áttekinti a beérkezett pályázatokat és javaslatot 
tesz az Ügyrendi és Szociális Bizottság részére, 

c) a lakáspályázattal, a bérlői jogviszonnyal kapcsolatban megadja a szükséges 
nyilatkozatokat. 

(6) A Halasi Városgazda Zrt. az Önkormányzattal kötött külön szerződés alapján 
a) naprakész nyilvántartást vezet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségekről, 
b) ellátja a lakáspályázattal és a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításával 

összefüggő előkészítési és ügyviteli feladatokat, 
c) gondoskodik a lakásbérleti szerződés határidőben történő megkötéséről, az ingatlan 

bérlő részére történő átadásáról, visszavételéről, 
d) ellátja a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési, 

karbantartási és tervszerű felújítási feladatait, 
e) ellenőrzi a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű 

használatát, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, 
f) elvégzi a lakás és lakás céljára nem szolgáló helyiség elidegenítése során a 

szükséges feladatokat, így különösen az átadás-átvételi jegyzőkönyv készítését, az 
adásvételi szerződés elkészíttetését, az ingatlan-nyilvántartásba történő változás 
átvezettetését, 

g) ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő pénzügyi, gazdasági 
feladatokat, 

h) gondoskodik a bérleti díjak és egyéb szolgáltatási díjak határidőre történő 
beszedéséről, 

i) jogi eljárást kezdeményez az elmaradt pénzkövetelés érvényesítése céljából, 
továbbá a bérleti jogviszony megszűnése esetén az ingatlanban maradt bérlővel 
szemben az ingatlan kiürítése érdekében. 

 
MÁSODIK RÉSZ 

A lakásbérlet jogcímei 
 

I. Fejezet 
A szociális helyzet alapján történő bérbeadás 

 
3. A szociális helyzet alapján történő bérbeadás általános szabályai 

 
3. § 
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(1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján, határozott 

időtartamra, legfeljebb 2 évre annak adható bérbe, akinek a lakáspályázat benyújtásakor - a 
vele jogszerűen költöző személyek jövedelmével együttesen – az egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének másfélszeresét, egyedül élő pályázó esetében a kétszeresét.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén sem adható bérbe önkormányzati 
bérlakás annak a pályázónak – figyelembe véve a vele jogszerűen költöző személyeket is – 
akinek  

a) a lakáspályázat benyújtásakor kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem 
járó 50 %-ot elérő vagy azt meghaladó arányú résztulajdonában vagy 
haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan van, vagy  

b) 1.000.000 Ft összeget meghaladó ingó vagyonnal rendelkezik, 
c) 5 éven belül lakástulajdonnal vagy 50 %-ot elérő vagy azt meghaladó arányú 

résztulajdonnal rendelkezett, 
d) a pályázó korábban önkormányzati tulajdonban lévő bérlakást megrongált és 

abban kárt okozott, 
e) a pályázó korábbi bérleti jogviszonya folytán tartozást halmozott fel, 
f) a pályázónak az Önkormányzattal szemben adótartozása áll fenn. 

(3) A lakásbérleti jogviszonyt az Ügyrendi és Szociális Bizottság legfeljebb négy alkalommal, 
alkalmanként legfeljebb 2 évi időtartamra meghosszabbíthatja, ha 

a) a bérlőnek nincs lakbértartozása és közüzemi díj hátraléka, 
b) a lejáró bérleti szerződésben foglaltakat maradéktalanul, késedelem nélkül 

teljesítette, 
c) a lakást rendeltetésszerűen használta, állagát megóvta, a lakásban kárt nem okozott. 

 
4. A szociális helyzet alapján történő bérbeadáshoz kapcsolódó pályázati eljárás 
 

4. § 
 

(1) A lakás szociális helyzet alapján történő (továbbiakban: szociális alapú) bérbevételre 
irányuló pályázati felhívást az Önkormányzat hirdetőtábláján legalább 20 napra ki kell 
függeszteni. 

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett pályázati felhívást az Önkormányzat mindenkor hivatalos 
honlapján is közzé kell tenni, valamint a Halasi Tükör című újságban és a Halas 
Televízióban meg kell jelentetni. 

(3) A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei különösen 
a)  a pályázati jogosultság feltételei, 
b) a lakás címe, alapterülete, komfortfokozata, a lakás helyiségeinek felsorolása, 
c) a lakbér összege, 
d) a lakás helyszíni megtekintésének ideje, 
e) a pályázat benyújtásának módja, határideje. 

 
5. § 

 
(1) A szociális alapú bérbeadásra vonatkozó lakáspályázatot kizárólag a rendelet 1. számú 

melléklete szerinti kérelem elnevezésű formanyomtatványon lehet benyújtani személyesen 
vagy postai úton a Szociálpolitikai Csoport részére. 

(2) Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot. 
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(3) A pályázót és a vele együtt költöző nagykorú természetes személyeket a kérelem 
formanyomtatványon nyilatkoztatni kell, önként hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelemben 
meghatározott személyes adatokat a kérelem elbírálásáig és kedvező elbírálás esetén a 
lakásbérleti szerződés megszűnéséig a Szociálpolitikai Csoport a szükséges mértékben 
kezelje, azt követően gondoskodjon a személyes adatok biztonságos őrzéséről. 

 
6. § 

 
(1) Szociális alapú bérbeadásra vonatkozó pályázatnak különösen tartalmaznia kell 

a) a pályázó személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét vagy tartózkodási 
helyét, 

b) a megpályázott lakás címét, 
c) a pályázat benyújtásakor a pályázó lakhatásának jogcímét és lakáshasználatának rövid 

leírását, 
d) a pályázó nyilatkozatát a bérleti szándékát alátámasztó lényeges körülményekről, 
e) a pályázóval egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy 

személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
hozzátartozói minőségét, 

f) a pályázó, a vele egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy 
jövedelmének pontos, összegszerű meghatározását, 

g) a pályázó és a vele egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző személy vagyonára 
vonatkozó adatokat.  

h) A pályázati ajánlatba foglalt anyagi vonatkozású kötelezettségvállalás 
teljesíthetőségét a pályázó jövedelemigazolással köteles valószínűsíteni a bérbevétel 
teljes időtartamára úgy, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelemnek legalább az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresének, egyedülálló esetén 
két és félszeresének kell lennie.  

(2) A szociális alapú bérbeadásra vonatkozó lakáspályázathoz mellékletként csatolni kell 
a) a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy személyi igazolványának, 

lakcímkártyájának másolatát, 
b) a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy szociális rászorultságát 

alátámasztó utolsó 3 havi jövedelemigazolást, 
c) a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy vagyonnyilatkozatát arról, hogy 

nincs a kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem járó 50 %-os mértéket 
meghaladó résztulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, 
valamint nem rendelkezik 1.000.000 Ft összeget meghaladó ingó vagyonnal, 

d) a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző nagykorú személy utolsó 3 havi 
jövedelem igazolását, valamint egyéb jövedelemről szóló igazolását, így különösen 
nyugdíj, családi pótlék, gyermektartási díj, vagy egyéb igazolást, 

e)  a pályázóval jogszerűen együtt költöző kiskorú személy óvoda,- vagy 
iskolalátogatási igazolását, 

f) a Család- és Gyermekjóléti Központ vagy a Védőnői Szolgálat hitelt érdemlő 
igazolását arról, hogy a pályázó családjának lakáskörülményei indokolják a 
lakáspályázat benyújtását. 
 

7. § 
 

A határidőben beérkezett pályázatokról a Szociálpolitikai Csoport javaslatot – szükség esetén 
környezettanulmányt - készít, melyet a soron következő rendes ülésére megküld az Ügyrendi és 
Szociális Bizottság részére. 
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8. § 

 
(1) Az Ügyrendi és Szociális Bizottság érvénytelennek nyilvánítja a benyújtott pályázatot, 

amennyiben 
a) a pályázat nem vagy hiányosan tartalmazza a pályázat kötelező elemeit és a 

pályázathoz mellékletként csatolandó iratokat, nyilatkozatokat, 
b) a szociális rászorultság nem állapítható meg a pályázó és a vele jogszerűen 

költöző személy jövedelmi, vagyoni helyzete miatt, 
c) a pályázó valótlan adatokat közöl, 
d) a pályázat határidőn túl érkezett be a Szociálpolitikai Csoporthoz. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában a pályázatot határidőben beérkezettnek kell 
tekinteni, ha azt a pályázati határidő utolsó napján postára adták.  

 
9. § 

 
(1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadásnál figyelemmel kell lenni a lakásméretre 

a) 1-2 személy költözése esetén 1 szoba, 
b) 3-4 személy költözése esetén 1,5-2 szoba, 
c) 5 vagy annál több személy költözése esetén 2-2,5 szoba. 

(2) A lakásméret számításánál a bérlőt és azokat a vele jogszerűen együtt költöző személyeket 
kell figyelembe venni, akiket a bérlő a Halasi Városgazda Zrt. hozzájáruló nyilatkozata 
nélkül befogadhat. 

 
10. § 

 
(1) A bérlő a lakás használatáért köteles lakbért fizetni a lakás alapterülete és komfortfokozata 

alapján. 
(2) Az I. övezetbe tartozó ingatlanok felsorolását a 2. számú melléklet és a lakbér összegének 

meghatározását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A II. övezetbe tartozik minden 
olyan lakás, melyet a 3. számú melléklet nem nevesít. 

(3) A lakásbérleti jogviszony időtartama alatt a szociális alapú bérbeadás feltételeit és a 
jogosultságot a Szociálpolitikai Csoport köteles legalább évente felülvizsgálni. 
Amennyiben a szociális alapon történő bérbeadás feltételei nem állnak fenn, úgy a 
Szociálpolitikai Csoport javaslatot tesz az Ügyrendi és Szociális Bizottság részére a 
költségelven történő bérleti díj megfizetésére. 

 
II. Fejezet 

A költségelven történő bérbeadás 
 

5. A költségelven történő bérbeadás általános feltételei 
 

11. § 
 

(1) A költségelven bérbe adható üres vagy megüresedő lakást a Városgazda Zrt. pályázat útján, 
határozott időtartamra, legfeljebb 3 évre annak adja bérbe, akinek a lakáspályázat 
benyújtásakor nincs kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem járó 50 %-os mértéket 
meghaladó résztulajdonában vagy haszonélvezetében ingatlan, valamint az 
Önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása. 



37 
 

(2) A lakásbérleti jogviszonyt a Halasi Városgazda Zrt. legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként 
legfeljebb 3 évi időtartamra meghosszabbítja, ha 
a) a bérlőnek nincs lakbértartozása és közüzemi díj hátraléka, 
b) a lejáró bérleti szerződésben foglaltakat maradéktalanul, késedelem nélkül teljesítette, 
c) a lakást rendeltetésszerűen használta, állagát megóvta, a lakásban kárt nem okozott. 

 
6. A költségelven történő bérbeadáshoz kapcsolódó pályázati eljárás 

 
12. § 

 
(1) A lakás költségelven történő bérbevételére irányuló pályázati felhívást a Halasi Városgazda 

Zrt. ügyfélszolgálati helyiségben legalább 20 napra ki kell függeszteni. 
(2) Az (1) bekezdésben megnevezett pályázati felhívást az Önkormányzat mindenkor hivatalos 

honlapján is közzé kell tenni, valamint a Halasi Tükör című újságban és a Halas 
Televízióban meg kell jelentetni. 

(3) A pályázati felhívás tartalmi elemei különösen 
a) a pályázati jogosultság feltételei, 
b) a lakás címe, alapterülete, komfortfokozata, a lakás helyiségeinek felsorolása, 
c) lakbér összege, 
d) a bérleti szerződés megkötésének feltételei, 
e) a pályázat benyújtásának módja, határideje,  
f) a pályázat elbírálásának határideje. 

(4) Amennyiben a pályázat nyertese neki felróható okból a lakásbérlet szerződést a pályázat 
eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem köti meg, úgy 1 
évig nem vehet részt újabb lakáspályázati eljárásban. 

 
13. § 

 
(1) A költségelven történő bérbeadásra vonatkozó lakáspályázatot a Halasi Városgazda Zrt. 

formanyomtatványán – az abban megjelölt mellékletek csatolásával – kell személyesen 
benyújtani a Halasi Városgazda Zrt. részére. 

(2) Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is benyújthat pályázatot. 
(3)  A pályázót és a vele együtt költöző nagykorú természetes személyeket a pályázati adatlap 

formanyomtatványon nyilatkoztatni kell, önként hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelemben 
meghatározott személyes adatokat a kérelem elbírálásáig és kedvező elbírálás esetén a 
lakásbérleti szerződés megszűnéséig a Halasi Városgazda Zrt. a szükséges mértékben 
kezelje, azt követően gondoskodjon a személyes adatok biztonságos őrzéséről. 

 
14. § 

 
(1) A Halasi Városgazda Zrt. a hozzá beérkezett érvényes pályázatokat a pályázati felhívásban 

szereplő határidőn belül elbírálja. Költségalapon annak a pályázónak adja bérbe a lakást, 
aki a pályázati feltéteknek maradéktalanul megfelelt és a pályázatban a legkedvezőbb 
ajánlatot tette. 

(2) A pályázati ajánlat kiterjedhet magasabb bérleti díj vállalására, több havi lakbér egy 
összegben történő megfizetésére. 

(3) Több azonos pályázat beérkezése esetén a lakás bérlőjének kiválasztása érdekében a Halasi 
Városgazda Zrt. versenytárgyalást tart, melynek időpontjáról a nyertes ajánlattevőket 
írásban értesíti. 
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(4) Amennyiben a lakáspályázat nyertese a versenytárgyalás eredményének kihirdetését 
követő 15 napon belül nem köti meg a lakásbérleti szerződést, úgy a soron következő 
legmagasabb ajánlatot tevő pályázóval kell a lakásbérleti szerződést megkötni. 

(5) Amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidő eredménytelenül telt el és 
lakáspályázat nem érkezett be a Halasi Városgazda Zrt-hez, úgy a költségalapon bérbe 
adható lakás pályázatát legfeljebb 90 napon belül ismételten ki kell írni. 

 
15. § 

 
A költségelven bérbe adható lakás méretére a 9. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni. 

16. § 
 

A költségelven bérbe adható lakás havi bérleti díja (a továbbiakban: lakbér) a rendelet 3. számú 
mellékletében meghatározott besorolású lakások lakbérének legalább 140 %-kal megemelt 
összege. 

 
7. Óvadék fizetése 

 
17. § 

 
(1) Költségelven történő bérbeadás esetén a bérlőnek a lakásbérleti szerződés megkötését 

megelőzően legalább 3 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot kell a Halasi 
Városgazda Zrt. bankszámlájára igazolt módon befizetni.  

(2) Az óvadék összegét kizárólag a bérleti jogviszony megszűnésekor lehet beszámítani a lakás 
rendetetésszerű használatra alkalmassá tétele és tisztasági festése érdekében, továbbá 
lakbér vagy közüzemi díj tartozás kiegyenlítésére. 

(3) Amennyiben a bérlő a lakást a bérleti jogviszony megszűnését követően rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban adja vissza a Halasi Városgazda Zrt. részére, a bérlőnek 
igazoltan nincs lakbér vagy közüzemi díj hátraléka sem, úgy az óvadék összegét - a 
tisztasági festés összegével csökkentve – a közüzemi elszámoló számla megfizetésének 
igazolását követően haladéktalanul vissza kell fizetni a bérlő részére. 

(4) A bérlő az óvadék összegét akkor kapja vissza, ha igazolja, hogy a lakcímnyilvántartó 
hatóságnál a bérleményből a bérlő, valamint a vele jogszerűen együtt lakó személyek 
kijelentkeztek, lakóhelyüket, tartózkodási helyüket a bérleti jogviszony megszűnésével 
egyidejűleg az önkormányzati bérlakás esetében megszüntették és a lakást a Halasi 
Városgazda Zrt. részére átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével visszaadta. 

 
III.  Fejezet 

Az önkormányzati érdekből történő bérbeadás 
 

18. § 
 

(1) A polgármester pályázat kiírása nélkül és egyedi elbírálás alapján, költségalapú áron adja 
bérbe az önkormányzati bérlakást különösen Kiskunhalas város szakember ellátottságának 
biztosítása érdekében olyan Kiskunhalas közigazgatási területén működő önkormányzati, 
állami és egyházi fenntartású intézmény vagy szervezet munkavállalója részére, akinek 
elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek fűződik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmény vagy szervezet munkavállalója köteles 
a) bérbevételre vonatkozó kérelmet benyújtani a polgármesternek címezve,  
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b) mellékelni a munkáltatójának támogató nyilatkozatát. 
(3) Az önkormányzati érdekből történő bérbeadás céljára évente legfeljebb 10 lakás 

használható fel. 
(4) A lakásbérleti jogviszony az önkormányzati érdek fennállásáig, de legfeljebb 2 évi 

határozott időtartamra szól. 
(5) A lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására 1 alkalommal legfeljebb 2 évi időtartamra 

kerülhet sor, amennyiben a bérlőnek nincs lakbér és közüzemi díj hátraléka. 
(6) A bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt köteles költségalapú lakásbérleti díjat és a 

közüzemi díjakat megfizetni. Ettől eltérő tartalmú bérleti szerződés csak az Ügyrendi és 
Szociális Bizottság jóváhagyó határozata alapján köthető. 

(7) A lakásméretre a 9. § és a 15. § rendelkezéseit, a lakásbérleti díjra a rendelet 3. számú 
mellékletét és a 16. §. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

HARMADIK RÉSZ 
A lakásbérlet szabályai 

 
IV.  Fejezet 

A lakásbérleti jogviszony 
 

8. A lakásbérleti jogviszony keletkezése 
 

19. § 
 

(1) Az önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján, költségelven, önkormányzati 
érdekből és bérlőkijelölés útján határozott időtartamra adható bérbe. 

(2) A Halasi Városgazda Zrt. a bérlővel írásban lakásbérleti szerződést köt, melyben rögzítésre 
kerülnek a felek jogai és kötelezettségei. 

(3) A bérlő köteles olyan nyilatkozatot tenni, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy a 
lakásbérleti jogviszony megszűnését követően a lakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, a 27. § (1) bekezdés szerinti határidőben, átadás-átvételi jegyzőkönyv 
felvételével történő visszaadását a Halasi Városgazda Zrt. részére. 

(4) A bérlő köteles a (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot saját költségén közjegyzői 
okiratba foglaltatni. Amennyiben a bérlő ezen kötelezettségének a szerződés aláírásának 
napjáig nem tesz eleget, úgy vele a lakásbérleti szerződést nem lehet megkötni. 

(5) A Halasi Városgazda Zrt. a lakást a pályázati kiírás alapján, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban - a lakás központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a 
lakásberendezések üzemkész állapotában - a szerződés aláírásának napján köteles 
átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével a bérlő részére átadni. 

(6) A bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától és a lakás birtokba vételétől számított 30 
napon belül a közüzemi szolgáltatóknál – víz, villanyáram, gáz, távhő, szemétszállítás díj - 
a közszolgáltatási szerződéseket megkötni, és azokat köteles bemutatni a Halasi 
Városgazda Zrt-nek. 

(7) A bérlő köteles kábeltelevízió vagy internet előfizetési szerződés megkötése előtt a 
Városgazda Zrt. hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

(8) A bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt köteles a bérbe vett lakást terhelő kommunális 
adó összegét is megfizetni. 
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9. A lakásbérleti jogviszony tartalma 
 

20. § 
 

(1) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.  
(2) A bérlő a lakásból történő 2 hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles 

írásban a Halasi Városgazda Zrt. részére bejelenteni. A bérlő bejelentési, igazolási 
kötelezettségét és a mulasztás jogkövetkezményeit a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell. 

(3) A 2 hónapot meghaladó indokolatlan távollét szerződésszegésnek minősül és megalapozza 
a bérleti szerződés felmondását.  

(4) A távollét okának fennállását különösen az orvos, a munkáltató, a tanintézet vezetőjének 
igazolásával, más okirattal hitelt érdemlő módon kell igazolni. 

(5) A bérlő köteles haladéktalanul a Halasi Városgazda Zrt. részére bejelenteni, amennyiben a 
szociális helyzet alapján részére bérbe adott lakás kiutalására vonatkozó feltételek 
megszűntek, a megszűnést követő legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben a 
Szociálpolitikai Csoport felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a bérlő ezen 
kötelezettségét határidőben nem teljesítette, úgy a Halasi Városgazda Zrt. jogosult a 
tudomásszerzéstől számítva költségelvű bérleti díj megállapítására. 
 

V. Fejezet 
A felek jogai és kötelezettségei 

 
10. A bérlő és bérbeadó jogai és kötelezettségei 

 
21. § 

 
(1) A bérlő a lakásbérleti szerződés időtartama alatt köteles különösen 

a) a megállapított bérleti díjat előre, egy összegben legkésőbb minden hónap utolsó 
napjáig megfizetni, 

b) köteles a közüzemi díjak – villanyáram, víz, gáz, távhő, szemétszállítás, közös költség, 
kommunális adó - teljesítését félévente a Halasi Városgazda Zrt. részére megfelelően 
igazolni, 

c) a bérlakás burkolatait, ajtóit, ablakait és egyéb berendezéseit karbantartani, felújítani, 
pótolni, cserélni, 

d) a bérlakást és az ahhoz tartozó helyiségeket járvány és közegészségügyi 
szempontoknak megfelelően tisztántartani, 

e) a szükséges rovar- és rágcsáló-írtást rendszeresen elvégeztetni, 
f) az épületre vonatkozó házirendet megtartani és az együttélés szabályait betartani, 
g) megakadályozni, hogy a bérlakásban a jogszabályi rendelkezések alapján befogadott 

és a lakásba bejelentkezett személyeken túlmenően több személy folyamatosan, 
rendszeresen tartózkodjon, 

h) a bérlakásban okozott kárt megtéríteni.  
i) A bérlő a lakbéren felül köteles megfizetni a közös költség felújítási alapot meghaladó 

részét. A közös költség bérlő által fizetendő részének meghatározása a társasház által 
közölt adatok alapján történik. Amennyiben a társasház nyilvántartási adatai nem 
alkalmasak ennek a megállapítására, úgy a bérlő a társasház közgyűlése által egy 
összegben meghatározott közös költség 50 %-ának megtérítésére köteles. A közös 
költség beszedése az Önkormányzat megbízásából a Halasi Városgazda Zrt. feladata.  

(2) Tilos a bérlőnek 
a) az épületen és a bérlakáson belüli berendezéseket rongálni, 
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b) jogtalanul energiát vételezni. 
(3) Jogtalan energiavételezés esetén a Halasi Városgazda Zrt. haladéktalanul értesíti a 

közszolgáltatót. A jogtalan energiavételezés esetén a Halasi Városgazda Zrt. a bérleti 
szerződést azonnali hatállyal felmondja. 

(4) Amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszonyhoz kötődő valamely kötelezettségét 
elmulasztja vagy megszegi, úgy az olyan szerződésszegő magatartásnak minősül, mely a 
lakásbérleti szerződés felmondását vonja maga után. 

(5) A bérlőre vonatkozó rendelkezéseket a lakáshasználóra is alkalmazni kell. 
 

11. Lakás felújítása 
 

22. § 
 

(1) A bérlő és a Városgazda Zrt. külön szerződésben előzetesen megállapodhatnak abban, hogy 
a bérlő a lakást felújítja, átalakítja, korszerűsíti, azon értéknövelő beruházást – különösen 
komfortfokozat növelés céljából - hajt végre. A bérlő az értéknövelő beruházásból eredően 
tulajdonjogi igényeket nem támaszthat. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkát megelőzően a bérlő köteles írásban a tervezett 
munkálatokról készített részletes árkalkulációt és műszaki leírást a Halasi Városgazda Zrt. 
részére megküldeni. 

(3) A bérlő a tervezett munkálatokat csak akkor kezdheti meg, ha a Halasi Városgazda Zrt. az 
árkalkulációt, műszaki leírást elfogadta és a külön szerződést megkötötték. 

(4) A bérlő által végzett felújítás ellenértékét Halasi Városgazda Zrt. a lakbér legfeljebb 30 
%-ig beszámíthatja. 

(5) Amennyiben a felújítás folytán a lakás komfortfokozata megnövekedett, úgy a bérlő köteles 
a lakás új komfortfokozata szerinti lakbért megfizetni. 

(6) Amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszonyát a bérbeszámítás lejárta előtt felmondja, úgy 
a bérbeszámítás útján nem kompenzált felújítási költségeinek megtérítését nem követelheti. 

 
12. Lakás ellenőrzése 

 
23. § 

 
(1) A Halasi Városgazda Zrt. a bérlakás rendeltetésszerű használatát, a bérleti szerződésben 

foglalt kötelezettségek teljesítését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal – a 
bérlő szükségtelen háborítása nélkül és előzetes írásbeli kiértesítés alapján – ellenőrzi. 

(2) A bérlő köteles együttműködni, így a Halasi Városgazda Zrt. részére a lakásba történő 
bejutást biztosítani és tűrni az ellenőrzést. 

 
13. Befogadás 

 
24. § 

 
(1) A bérlő a Halasi Városgazda Zrt. írásbeli hozzájáruló nyilatkozata nélkül befogadhatja a 

bérlakásba a házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt 
született gyermekét, valamint szülőjét. A befogadás tényéről a bérlő köteles 15 napon belül 
a Halasi Városgazda Zrt-t írásban tájékoztatni. 

(2) A bérlő kizárólag a Halasi Városgazda Zrt. írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján – 
méltányolható körülmények esetén – befogadhatja a bérlakásba az élettársát és testvérét. 
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(3) A Halasi Városgazda Zrt. a befogadásra vonatkozó hozzájárulást abban az esetben adja 
meg, amennyiben 

a) a befogadott személy maradéktalanul megfelel az önkormányzati bérlakás 
bérbeadási feltételeinek, 

b) a befogadott személy kötelezettséget vállal, hogy a bérlő bérleti jogviszonyának 
megszűnése után a bérlakást a bérlővel együtt el kell hagynia, 

c) kiskorú személy befogadása esetén a kiskorú szülője közjegyző előtt nyilatkozik 
arról, hogy a befogadásról tudomása van és ahhoz hozzájárult. 

(4) A Halasi Városgazda Zrt. a befogadáshoz való hozzájárulást megtagadja, ha  
a) a bérlőnek bérleti díj tartozása vagy közüzemi díj hátraléka áll fenn, 
b) a lakhatás feltételei – tekintettel a 9. § (1) bekezdésben foglaltakra - lényegesen 

romlanának.  
(5) Amennyiben a bérlő a bérlakásba a jogszabályi felhatalmazás vagy a Halasi Városgazda 

Zrt. hozzájáruló nyilatkozata nélkül bárkit befogad, úgy a lakásbérleti jogviszonyt a Halasi 
Városgazda Zrt. elhelyezési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondja. 

(6) A Halasi Városgazda Zrt. a felmondási jogának gyakorlása előtt köteles a bérlőt 15 napos 
határidő tűzésével felhívni, hogy a jogszabályellenes helyzetet szüntesse meg. Amennyiben 
a határidő eredménytelenül telik el, úgy a Halasi Városgazda Zrt. a lakásbérleti jogviszonyt 
az (5) bekezdés szerint felmondja. 

 
14. Hozzájárulás lakáscsere szerződéshez 

 
25. § 

 
(1) A lakáscserére vonatkozó hozzájárulást az Ügyrendi és Szociális Bizottság jóváhagyó 

határozatban adja meg a bérlő részére, amennyiben 
a) a bérlő vagy a vele jogszerűen együtt élő személy egészségügyi állapota indokolja, 
b) a bérlő vagy a vele jogszerűen együtt élő személy munkahely változása miatt 

szükséges, 
c) a bérlővel jogszerűen együtt élő személyek száma indokolja. 

(2) A bérlő köteles a kérelmében a lakáscsere okát – hitelt érdemlő módon orvosi 
dokumentummal, munkáltatói igazolással, egyéb módon – igazolni. 

(3) A lakáscsere szerződés kizárólag abban az esetben köthető meg a bérlővel, amennyiben 
nincs lakbértartozása és a kérelmének benyújtásával egyidejűleg igazolja – közüzemi 
szolgáltatók által kiállított igazolások alapján – hogy nincs közüzemi díj hátraléka, továbbá 
közös költség hátraléka sem. 

(4) Amennyiben a csere folytán az új lakásbérleti szerződés - a korábbi szerződéshez képest - 
magasabb komfortfokozatú lakás bérletére köttetik meg, úgy a bérlő hozzájárul az új bérleti 
díj megfizetéséhez. 

(5) A lakáscsere folytán az új bérleti szerződés a bérlővel jogszerűen együtt lakó személyekre 
is érvényes. 

 
15. A lakásbérleti jog folytatása 

 
26. § 

 
(1) A lakásban maradó személynek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatozó jogosultság 

elismerését a bérlő halálától számított 30 napon belül kell kérni az Önkormányzattól. 
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(2) A Halasi Városgazda Zrt. engedélye nélkül befogadott személy – a bérlő házastársa, 
gyermeke, befogadott gyerekének a gyermeke, szülője – abban az esetben jogosult a 
lakásbérleti jogviszony folytatására, amennyiben 

a) a bérlő a lakásba a korábbiakban jogszerűen befogadta és 
b) a befogadott személy a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek – eltérő megállapodás hiányában – a 
lakásbérleti jogot az alábbi sorrend alapján folytatják: a bérlő házastársa, gyermeke, 
befogadott gyermekének a gyermeke, továbbá a bérlő szülője amennyiben megfelel az 
önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó feltételeknek. 

(4) A bérlő halála után a lakásban visszamaradó olyan személy, akinek a korábbi 
befogadásához a Halasi Városgazda Zrt. nem járult hozzá, a lakásbérleti szerződés 
megszűnését követően köteles a lakásból kiköltözni és másik lakásban való elhelyezésre 
sem tarthat igényt. 

 
VI. Fejezet 

A lakásbérleti jogviszony megszűnése 
 

16. A lakásleadás szabályai 
 

27. § 
 

(1) A lakásbérleti szerződés lejáratát megelőző 60 napon belül a Halasi Városgazda Zrt. írásban 
felhívja a bérlőt arra, hogy a lakásbérleti jogviszonyának megszűnését követő legkésőbb 15 
napon belül ki kell költöznie a lakásból és azt vissza kell adnia a Halasi Városgazda Zrt. 
részére. 

(2) Amennyiben a bérlőnek bérleti díj tartozása áll fenn vagy közüzemi díj hátraléka van, úgy 
azt a bérlő köteles a bérleti jogviszony megszűnése előtt haladéktalanul rendezni. A tartozás 
kifizetését a bérlőnek hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

(3) A lakás leadása előre egyeztetett időpontban, a lakásban átadás-átvételi jegyzőkönyv 
felvételével – rögzítve a közüzemi óraállásokat és a használatra átadott ingóságok 
visszavételét is – történik. 

(4) Amennyiben a kiköltözött bérlő lakbér vagy közüzemi díj hátralékot hagy maga után és a 
Halasi Városgazda Zrt-vel nem állapodik meg a tartozásának részletekben történő 
megfizetésében, úgy a lejárt pénzkövetelés érvényesítése érdekében eljárást kell indítani. 

(5) Amennyiben a bérlő a bérleti szerződés megszűnését követően nem adja le a lakást a Halasi 
Városgazda Zrt. részére és nem költözik ki, úgy jogcím nélküli használónak kell tekinteni 
és a lakás kiürítése érdekében polgári peres eljárást kell kezdeményezni. 

(6) A bérlő halála esetén az örökös a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától 
számított 60 napon belül köteles a bérlakásban maradt ingóságokat elszállítani és bérlakást 
üres állapotban a Halasi Városgazda Zrt. részére rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban átadni. Amennyiben az örökös ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
bérlakás hatósági felnyitásáról a Halasi Városgazda Zrt. gondoskodik. Amennyiben az 
örökös az ingóságok elszállítását nem teszi meg, úgy az ingóságokat a Halasi Városgazda 
Zrt. a felelős őrzés szabályai alapján köteles kezelni. 

(7) Az örökös a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint felel az örökhagyó bérleti 
szerződésből eredő tartozásaiért. 

 
17. A jogcím nélküli használat 

 
28. § 
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(1) A bérlakást jogcím nélkül használó személy a jogcím nélküli használat első 2 hónapjában a 

lakásra megállapított lakbérnek megfelelő használati díjat köteles fizetni. 
(2) A jogcím nélküli használó a jogcím nélküli használat 3. hónap első napjától kezdődően a 6. 

hónap utolsó napjáig a lakbér kétszeresének megfelelő összeget, a 7. hónap első napjától a 
18. hónap utolsó napjáig a lakbér négyszeresének megfelelő összeget, a 19. hónap első 
napjától a lakbér ötszörösének megfelelő összeget köteles megfizetni használati díj 
jogcímen.   
 

 
18. A lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 
29. § 

 
(1) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 23. § (3) 
bekezdése  (továbbiakban: Ltv.) alapján szűnik meg, alacsonyabb lakbérű cserelakás 
biztosítása esetén a bérlő jogosult a két lakás éves lakbére közötti különbözet, mint 
értékkülönbözet miatti pénzbeli térítésre.  

(2) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az (1) bekezdésben foglaltak szerint, de cserelakás 
biztosítása nélkül szűnik meg, úgy bérlő jogosult a határozott idejű bérleti jogviszonyból 
még hátralévő időtartamra eső bérleti díj szerinti pénzbeli térítésre. 

 
NEGYEDIK RÉSZ 

A helyiséggazdálkodás szabályai 
 

VII. Fejezet 
A helyiségbérleti jogviszony 

 
19. A helyiségbérleti jogviszony általános feltételei 

 
30. § 

 
(1) A Halasi Városgazda Zrt. az önkormányzati vagyonkataszter alapján nyilvántartást vezet az 

önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosítható nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekről (a továbbiakban: helyiség). 

(2) Az üres vagy megüresedett helyiség bérbeadása határozott vagy határozatlan időtartamra 
pályáztatás – versenytárgyalás - útján adható bérbe. 

(3) Amennyiben az Önkormányzat pályázatot nyújt be vagy más beruházást kíván 
megvalósítani a bérbe adott ingatlanon, vagy egyéb más önkormányzati érdek merül fel az 
ingatlan tekintetében, úgy a bérleti szerződést egyoldalúan – Képviselő-testületi döntéssel - 
megváltoztathatja, amelyről 30 nappal korábban tájékoztatja a bérlőt. 

(4) Helyiség kizárólag annak adható bérbe, akinek 
a) a bérleti szerződés megkötésekor nem áll fenn bérleti díj tartozása a Halasi 

Városgazda Zrt-vel szemben, valamint köztartozása sincs,  
b) a bérleti szerződés megkötésekor nem áll fenn – az önkormányzati helyiségbérleti 

jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása a közüzemi szolgáltatóval 
szemben, 

c) az Önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása. 
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20. A helyiség bérbeadásához kapcsolódó pályázati eljárás általános szabályai 
 

31. § 
 

(1) A helyiség bérbevételére irányuló felhívást a Halasi Városgazda Zrt. megjelenteti a Halasi 
Tükör című újságban és a Halas Televízióban. 

(2) A pályázati felhívás tartalmi elemei különösen 
a) a helyiség címe, helyrajzi száma, alapterülete, rendeltetése, felszereltsége, 
b) licit alapját képező bérleti díj havi alapösszege, 
c) a helyiség megtekintésének módja, 
d) a versenytárgyalás időpontja, helye, 
e) versenytárgyaláson való részvétel feltételei, bánatpénz megfizetésére vonatkozó 

szabályok. 
 

21. A helyiség bérbeadásához kapcsolódó pályázati eljárás lefolytatása 
 

32. § 
 

(1) A bérlő kiválasztása a pályázók közül versenytárgyaláson történik. A versenytárgyaláson 
csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban meghatározott, a meghirdetett 
ingatlan bruttó bérleti díjának 10 %-nak megfelelő összeget a Halasi Városgazda Zrt. 
pénztárába előzetesen befizette. 

(2) A Halasi Városgazda Zrt. a versenytárgyaláson részt vevő érvényes ajánlattevők közül azt 
hirdeti ki a pályázat nyertesének, aki a pályázati tárgyaláson a legmagasabb bérleti díjra tett 
ajánlatot. 

(3) Amennyiben a nyertes ajánlattevő a bérbeadásra vonatkozó értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül nem köt szerződést a Halasi Városgazda Zrt-vel, úgy a pályázó 
elveszíti a szerződés megkötésének jogát. 

(4) A nyertes ajánlattevő kiesése esetén a sorrendben az őt követő ajánlattevő köthet bérleti 
szerződést. 

(5) Eredménytelen pályázat esetén ismételten, 90 napon belül ki kell írni a helyiség 
bérbevételére vonatkozó pályázatot.  

(6) A versenytárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek kötelező elemei különösen 
a) ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselője, 
b) a helyiség megjelölése, adatai, a használat célja, 
c) kikiáltási ár havi összege, 
d) a tárgyaláson elhangzott pályázati ajánlatok, 
e) versenytárgyaláson való részvétel szabályai, 
f) a nyertes ajánlattevő kötelezettségei, 
g) azon pályázó megnevezését, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb bérleti díjra tett 

ajánlatot, 
h) a nyertes ajánlattevő kiesése esetén az ajánlatot tevők sorrendisége, 
i) az ajánlattevők aláírása és a dátum. 

 
22. A helyiségbérleti szerződés 

 
33. § 
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(1) A Halasi Városgazda Zrt. a helyiségbérleti szerződés megkötésének napján a pályázati 
kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével 
köteles a helyiséget a bérlő részére átadni.  

(2) A bérlő a helyiség felújítását, korszerűsítését, azon végzett értéknövelő beruházást 
kizárólag a Halasi Városgazda Zrt. hozzájárulásának beszerzését követően végezheti el. 

(3) A bérlő köteles a felújítást, korszerűsítést megelőzően a tervezett munkálatokról szóló 
részletes műszaki leírást és árajánlatot a Halasi Városgazda Zrt. részére megküldeni. 

(4) E rendelet a lakás ellenőrzésére, a lakás leadására és a jogcím nélküli használatra vonatkozó 
rendelkezéseit a helyiségbérletre vonatkozóan is alkalmazni kell. 

(5) A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnése után rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban és felszereltséggel, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével köteles a 
Halasi Városgazda Zrt. részére visszaadni. 

(6) A Halasi Városgazda Zrt. jogosult a helyiség rendeltetésszerű használatának a tulajdonos 
érdekköréből eredő akadályozása vagy akadályoztatása esetén a bérleti díj módosítására az 
alábbiak szerint  

a) a bérleti díj mértéke 30 napot elérő akadályoztatás esetén a bérleti díj 50 %-a,  
b) a bérleti díj mértéke a 30 napot meghaladó akadályoztatás esetén az első hónapban a 

bérleti díj 50 %-a. A második hónaptól az akadályoztatás időszakára 50 %-al 
csökkentett bérleti díj, melynek különbözetét a Halasi Városgazda Zrt. az 
akadályoztatás megszűnését követően a bérleti díjba beszámíthatja vagy a bérlő 
igénye szerint azt a bérlőnek az akadályoztatás megszűnését követő 30 napon belül 
visszafizeti. 

(7) A helyiségbérletre vonatkozó rendelkezéseket az Önkormányzat tulajdonában lévő garázsok 
bérletére is alkalmazni kell. 

 
23. Óvadék 

 
34. § 

 
(1) A bérlő a helyiségbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles óvadékot fizetni. 
(2) Az óvadék összege a helyiségbérleti díj 2 havi összegével megegyező összeg. 
(3) A helyiségbérleti szerződés megszűnését követően – amennyiben a bérlőnek nincs bérleti 

díj tartozása vagy közüzemi díj hátraléka, és a helyiség állagának rendeltetésszerű 
helyreállítása és tisztasági festése nem szükséges – az óvadék összegét a Halasi Városgazda 
Zrt. a megszűnéstől számított 15 napon visszautalja a bérlő részére. 

(4) A versenytárgyalás és az óvadék megfizetése mellőzhető, ha a helyiséget a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezet részére adja bérbe a Halasi Városgazda Zrt. 

 
24. Albérlet 

 
35. § 

 
A bérlő a helyiséget harmadik személy használatába nem adhatja át, a helyiség albérletbe nem 
adható. 

 
25. Hozzájárulás helyiség bérleti jogának átruházásához vagy cseréjéhez 

 
36. § 
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(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérleti jogának átruházásához vagy 
cseréjéhez a Halasi Városgazda Zrt. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

(2) A Halasi Városgazda Zrt. a hozzájárulást abban az esetben adhatja meg, amennyiben a 
lakosság szolgáltatásokkal való ellátása indokolja. 

(3) A bérlő köteles a kérelmében a helyiségcsere okát hitelt érdemlő módon igazolni. 
(4) A helyiségbérleti csereszerződést kizárólag akkor lehet megkötni a bérlővel, ha nincs 

bérleti díj tartozása és a kérelmének benyújtásával egyidejűleg igazolja – közüzemi 
szolgáltatók által kiállított igazolások alapján – hogy nincs közüzemi díj hátraléka, valamint 
az Önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása. 

(5) A bérlő köteles az új bérleti szerződésnek megfelelő bérleti díjat fizetni és az abban 
foglaltaknak megfelelően teljesíteni. 

(6) A Halasi Városgazda Zrt. a cserére vonatkozó hozzájárulását megtagadhatja akkor, ha a 
helyiségbérleti jogviszonyból kevesebb, mint 1 év van hátra. 

(7) A helyiség bérleti jogának átruházása esetén a bérleti jogot átruházó az éves bérleti díj 100 
%-át – egyenesági leszármazó esetén 20 %-át – köteles a Halasi Városgazda Zrt. részére 
megfizetni. 

 
ÖTÖDIK RÉSZ 

Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése 
 

VIII. Fejezet 
Az önkormányzati lakás értékesítése 

 
26. Elővásárlási joggal érintett önkormányzati lakás értékesítésének szabályai 

 
37. § 

 
(1) Az Önkormányzat az elővásárlási joggal rendelkező bérlő egyedi kérelme alapján – 

figyelemmel a felelős vagyongazdálkodás követelményére – önkormányzati érdekből a 
tulajdonában lévő lakást adásvétel útján értékesítheti. 

(2) Az elővásárlási joggal érintett és nem érintett lakások értékesítésére az önkormányzat 
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
38. § 

 
(1) Az elővásárlási joggal érintett lakás vételárát a hasonló adottságú lakás helyi forgalmi 

értéke alapján, különösen a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 52. § (1) 
bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével kell meghatározni. 

(2) Amennyiben a vevő a lakás vételárát egy összegben fizeti meg, úgy a vételár a lakás 
forgalmi értékének 90 %-a. 

(3) Amennyiben a vevő részletfizetési kedvezményt kér, úgy a lakás vételára a forgalmi érték 
100 %-nak megfelelő összeg. 

(4) A lakás forgalmi értékének meghatározása minden esetben értékbecslés alapján történik, 
melynek költsége a vevőt terheli. 

 
39. § 
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(1) A vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egy összegben – kivéve, 
ha részletfizetési kedvezményben részesül – fizeti meg az Önkormányzat részére. 

(2) Amennyiben a vevő részletfizetést kér, úgy legfeljebb 15 évi részletfizetési kedvezmény 
adható a részére. 

(3) A vevőnek részletfizetés esetén a vételár 20 %-át egy összegben a szerződés aláírásának 
napján kell megfizetnie.  

(4) Az adásvételi szerződésben a részletfizetési időszakra vonatkozóan rögzíteni kell, hogy a 
vevőnek minden év január 1. napján érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő összegű kamatot kell fizetnie az Önkormányzat részére. 

(5) Amennyiben a vevő vételár hátralékának soron kívüli - rendkívüli - törlesztésére kerül sor, 
úgy a vevőt a még fennálló tartozásából 10 % kedvezmény illeti meg. 

 
40. § 

 
(1) Az elővásárlási joggal rendelkező vevő által kedvezménnyel vásárolt lakásra 5 évre 

elidegenítési és terhelési tilalmat kell az adásvételi szerződésben kikötni a kapott 
kedvezmény és járulékai erejéig 

a) a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a szerződéskötés napjától vagy  
b) a vételár hátralék soron kívüli megfizetése esetén a soron kívüli megfizetés 

napjától.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elidegenítési és terhelési tilalmat Kiskunhalas Város 

Önkormányzata részére kell a vevő költségén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. 
(3) Amennyiben a vevő részletfizetési kedvezményt vett igénybe, úgy a tartozás és járulékai 

erejéig annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell a vevő költségén 
Kiskunhalas Város Önkormányzata részére a vételár hátralék és járulékai kiegyenlítésének 
időtartamáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. 

(4) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása 
alatt a tulajdonos a kedvezményesen vásárolt ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat 
hozzájárulásával ruházhatja át adásvétel, csere vagy ajándékozás jogcímen. Az 
Önkormányzat az átruházáshoz akkor járul hozzá, amennyiben a tulajdonos az átruházás 
előtt a vételár hátralékot – a kedvezmények levonása nélkül számított értéken – egy 
összegben megfizette az Önkormányzat részére.  

(5) A kedvezményesen értékesített lakás adásvételi szerződésében 5 évre ki kell kötni 
Kiskunhalas Város Önkormányzata elővásárlási jogát és azt az ingatlan-nyilvántartásba be 
kell jegyeztetni a vevő költségén. 

 
IX. Fejezet 

Az önkormányzati helyiség értékesítése 
 

27. Elővásárlási joggal érintett önkormányzati helyiség értékesítésének szabályai 
 

41. § 
 

(1) Az Önkormányzat kizárólag az elővásárlási joggal rendelkező bérlő egyedi kérelme alapján 
– figyelemmel a felelős vagyongazdálkodás követelményére – önkormányzati érdekből a 
tulajdonában lévő helyiséget – beleértve a garázsokat is - önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján 
adásvétel útján értékesítheti.  
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(2) Az elővásárlási joggal nem érintett helyiségek értékesítésére az önkormányzat tulajdonában 
álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
42. § 

 
(1) Az elővásárlási joggal érintett helyiség, garázs vételára az értékbecslés alapján 

megállapított forgalmi érték. 
(2) A vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg köteles egy összegben 

az Önkormányzat részére megfizetni. 
(3) E rendelet elővásárlási joggal érintett önkormányzati lakás értékesítésének szabályait 

megfelelően alkalmazni kell az elővásárlási joggal érintett helyiség értékesítésére. 
 

X. Fejezet 
Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítésének eljárási szabályai 

 
43. § 

 
(1) Az elővásárlási joggal rendelkező személy az adásvételre vonatkozó kérelmét a Halasi 

Városgazda Zrt. részére nyújtja be, a Halasi Városgazda Zrt. az értékesítésre vonatkozóan 
javaslatot készít. 

(2) A Képviselő-testület a kérelem alapján – figyelemmel a Halasi Városgazda Zrt. javaslatára 
is – dönt arról, hogy önkormányzati érdekből - különös tekintettel a felelős 
vagyongazdálkodás elvére – értékesíti-e adásvétel útján az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlant. 

 
XI. Fejezet 

Az elidegenítéséből származó bevételek felhasználása 
 

44. § 
 

(1) A lakások és helyiségek elidegenítéséből származó bevételből az éves költségvetésben 
meghatározott összeg különösen 

a) lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére, 
b) építési telek kialakítására, 
c) lakásépítés és vásárlás nyújtására, 
d) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítésére, 
e) emberi lakhatás céljára nem alkalmas lakótelep felszámolására, 
f) önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítására, korszerűsítésére, 
g) új lakás építésére használható fel.  

(2) Az elidegenítésből származó bevételek részletes szabályait az (1) c) pontjában 
meghatározott esetben a költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig a hatályos 
önkormányzati rendeletek szabályozzák. 

(3) Az (1) bekezdés a)-b) és d)-g) pontjai esetében a felhasználható keretösszeget az éves 
költségvetés határozza meg. A felhasználásról a Képviselő-testület egyedileg hoz döntést. 

 
HATODIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 
 

45. § 
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 

követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni. 
 
(2) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet.” 
 
 

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

 
10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2016.évi munkájáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Köszönti körükben Kapitány urat, s az át is adná a szót egy összegzésre a beszámolóval 
kapcsolatban.  
 
Dr. Vaslóczki Ferenc megbízott kapitányságvezető: 
 
Második alkalommal van itt és igyekszik röviden összefoglalni a kapitányság elmúlt egy évét. 
Azt kell mondaniuk, hogy egy kifejezetten új kihívásokkal teli és nagyon terhes évet tudnak 
maguk mögött. Azt gondolja, hogy képesek voltak megfelelni azoknak a lakossági, szakmai 
elvárásoknak, amelyeket velük szemben támasztott a lakosság és a szakma is. Azokat a 
célkitűzéseiket, amelyeket maguk elé tűztek, azt gondolja, képesek voltak elérni. Ezen 
túlmenően képesek voltak megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek az év közben jöttek 
szembe velük. Ezek voltak a határzárral kapcsolatos bűncselekmények kezelése, ilyen volt a 
tavalyi év során a városban megnyílt menekültügyi őrzött befogadóközpont és a közösségi 
szállás megnyitásával járó lakossági biztonsági deficit érzet kezelése, ami egy komoly kihívás 
volt. Ugyanilyen komoly nehézséget okozott még az embercsempészettel összefüggésben 
megjelenő bűnügyi feladatrendszer kezelése, portyaszolgálatok kiadása. Ez így egyben egy 
abszolút újszerű kihívás volt a kapitányság egésze számára.  
Azt kell mondania, hogy az eredményeiket el tudták érni és meg tudták őrizni. Ebben nagy 
szerepe van partnereiknek. Elsősorban hagy mondjon köszönetet a városnak, amelynek 
vezetésével és talán valamennyi együttműködő partnerük közül leginkább van jó kapcsolatuk és 
közös gondolkodásuk, ami nagymértékben szolgálta azt, hogy képesek volta megfelelni. Úgy 
gondolja, hogy ugyancsak itt kell köszönetet mondani a polgárőrségnek, a járási bíróságnak és 
a járási ügyészségnek, akikkel szintén karöltve voltak képesek sikerre vinni a biztonság ügyét.  
A bűncselekményekre rátérve szeretne pár szót szólni a bűncselekmények számának 
alakulásáról is. Azt kell mondani, hogy 13 %-kal csökkent a településen a bűncselekmények 
száma. Ezen belül is 20 %-kal csökkent a lopások száma. 33 %-kal csökkent a lakásbetörések 
száma. 25-ról 6-ra csökkent a gépkocsifeltörések száma, s nem volt gépkocsilopás. Ez az érem 
egyik oldala.  
Másik oldala, ahol egy kevéssel több. 27-ről 30-ra emelkedett a testisértések száma. Egy 
kicsivel nagyobb számban voltak kénytelenek a kábítószerrel, mint jelenséggel foglalkozni. 
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Ezek összességében nem érik el azt a szintet, amelyet a vagyon elleni bűncselekmények 
jelentenek. Hogy érzékeltesse, a városban egy évben megközelítőleg 300 vagyon elleni 
bűncselekmény, lopás történik. Ehhez képest a kábítószeres bűncselekmények száma 30, a 
testisértések száma pedig 27-30 között mozog. Igazából ez nem egy összemérhető nagyságrend. 
Azt gondolja, hogy a csökkenések volumene abszolút meghaladja ezekben a kategóriákban az 
emelkedés volumenét.  
Ami talán még fontos volna, hogy összesen 2 darab rablás volt a városban tavaly. A rablások 
elkövetőit minden esetben képesek voltak kézre keríteni. A kapitányság egészét nézve 80 % 
feletti az eredményességük. Kifejezetten jó hatékonysággal dolgoztak. Amiben még látnak kis 
emelkedést, az a rongálások száma. Alapvetően a kapcsolati erőszakhoz kötődnek ezek a 
rongálások, de volt köztéri rongálás, az ivókút megrongálása, falfirkák, motiválatlan 
gépkocsirongálások. Ebből azért több van, mint tavaly volt, tavalyelőtt volt. Egészen pontosan 
15-ről 34-re emelkedett a számuk, igazából a duplájára nőtt, de még mindig nem egy olyan 
óriási nagyságrend. Nyilván akinek a gépkocsiját megrongálják, akinek a falát firkálják, 
mindenkit bosszant, de azt kell mondania, hogy ebben a kategóriában 71 %-os az 
eredményességük, amiről azt gondolja, hogy tisztességes eredmény. 
Az elején szólt arról, kifejezett céljuk volt a lakosság körében szükségképp migrációval 
összefüggő biztonsági deficit kezelése. Ez együtt járt a közterületi szolgálati órák növekedésével 
is. Tízezer órával voltak többet kint a köztereken, mint az elmúlt évben. Ebben nincsenek benne 
azok a szolgálati személyek, akik nem a kapitányságon dolgoznak. Más kapitányságról voltak 
itt náluk megerősítésnek. Ez csak a kapitányság személyi állományát jelentő növekmény. 
Jelentősen nőtt az elfogások száma a tavalyi évben, ami alapvetően körözések miatt és 
bűncselekmények elkövetése miatt személyek elfogását jelenti. Ilyen téren is sikeresek voltak.  
Kis mértékben nőtt a szankcionálási volumenük. Hitük szerint, amikor csak lehet, nem 
bírságolnak. Azt gondolják, a lakossággal való együttműködésnek remek módja az, hogy a 
figyelmüket felhívják arra, hogy a következő alkalommal ne kövessenek el jogsértést. Amikor 
szükségképpen kell bírságolniuk, akkor élnek ezzel a szankcionálási lehetőségükkel.  
Szeretne még itt számot adni arról, hogy a lakosság körében legalább olyan szinten esik latba a 
kisebb súlyú vagyon elleni cselekmények, mint egy nagyobb volumenű bűncselekmény. Mire 
gondol itt most, egy kisebb értékű babakocsilopás, kerékpárlopás, aminek az értéke nem érti el 
a bűncselekményi értékhatárt. Ezekben az ügyekben az esetek 45 %-ban eredményesek. Azt 
gondolja, hogy ez is egy tisztességes eredmény.  
Ezen a fórumon szeretne szintén köszönetet mondani Polgármester úrnak és az 
önkormányzatnak a köztéri kamerarendszerért. Azt gondolja, ahány kamera van kint a 
városban, legyen ez akár rendszámleolvasó kamera, vagy egyszerűen csak térfigyelő kamera, 
annyi helyszínen képesek detektálni, nyomon követni a köztéren történteket. Lehet, hogy ott épp, 
akkor aktuálisan nem kell, hogy nézzék a felvételeket, de ha történik valami, akkor képeseket 
ezeket visszakövetni és az elkövetőket bemérni. Ezen eredményeik hátterében a kamerarendszer 
működése is benne van. Ezúton is köszönetet mond ezért. 
A közlekedésbiztonsági helyzettel kapcsolatban nem lehet igazán elégedett. Alapvetően nem 
történt érdemi csökkenés. Személyi sérüléssel járó balesetek számában eggyel van kevesebb, 
mint 2015-ben volt. Amit viszont eredményként tud elkönyvelni, hogy az ittasság aránya 
kismértékben háttérbe szorult. Az előző évben 8 itt baleset történt a városban, míg 2015-ben 12. 
A kapitányság egészét nézve azt kell mondania, hogy a tavalyi évben 13 %-os ittas okozási 
arányt tapasztaltak, ami az egész megyét tekintve a legjobb ilyen eredmény, vagy adat. Azt 
gondolja, hogy jó irányon vannak. 
Még egy gondolat a város közlekedésbiztonsági helyzetéről. Nagyon sok a kerékpárosok és 
gyalogosok aránya. Ezen közlekedő kategóriáknak a közlekedés tudata viszonylag alacsony. 
Nem feltétlen gondolják át ők, hogy a közlekedés részesei és ilyen módon bizonyos szabályzók 
vonatkoznak rájuk is. Ebben az aspektusban szeretnének a jövőben némi változást elérni.  
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Azt is gondolják és látva a folyamatokat, nagyon sok közlekedési baleset generációk 
találkozása is. Mire gondol? Viszonylag sok idősebb korú közlekedik a városban. Egyébként ez 
egy átlagos európai trend. Nagyon sok esetben baleseti forrás az, hogy egy megfontoltabban, 
esetleg lassabban reagáló idős személy ütközik fiatalabb, vehemensebb, vezetői engedélyét 
viszonylag időben korábban szerző közlekedőtársával. Ebből elég sok balesetük származik. Azt 
gondolja, ezek együtthatása adja a város közlekedésbiztonsági helyzetét. Nyilván van egy 
erősen túlterhelt úthálózatuk is. Ezzel együtt is azt gondolja, hogy a közlekedői kategóriák közül 
a gyalogosokkal és a kerékpárosokkal a jövőben még inkább kell foglalkozniuk.  
Nem rabolja az idejüket, összefoglalóan annyit tudna elmondani, hogy kapitányság bűnügyi 
helyzete, Kiskunhalas városáé is javult az elmúlt évben. Szignifikánsan csökkent a 
bűncselekmények száma, az eredményességük nőtt, a köztereken alapvetően rend van, a 
partnereikkel az együttműködésük véleménye szerint kivételesen jó.  
A jövőre nézve ezen eredmények megtartását, s ha lehet, javítását tűzte ki a kapitányság elé 
célul. Tisztelettel megköszöni a támogatást és a figyelmüket, köszöni, hogy meghallgatták.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Köszönik a beszámolót.  
 

-----Kérdések----- 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
A szóbeli kiegészítésben említette Kapitány úr a kábítószeres ügyeket. Az írásos anyagban 
viszont az van, hogy ilyen nem történt. Úgy érzi, hogy nem életszerű ez a dolog. Mi ebben a 
helyzet? 
 
Dr. Vaslóczki Ferenc megbízott kapitányságvezető: 
 
A kábítószeres ügyeket a kapitányság egészében kezelik. Összességében számszerűségét 
tekintve 2015-ben és 2016-ban pontosan azonos volumenben történtek kábítószerrel szembeni 
eljárások. Máris mondja, hogy pontosan mennyi. Kábítószerkereskedelem miatt 2015-ben 13 
esetben, a tavalyi évben 16 esetben jártak el. A fogyasztás miatt 2015-ben 40 esetben, 
2016.évben 39 esetben. Új pszichoaktív anyaggal való visszaéléssel pedig 2015.évben 9 
esetben, 2016.évben pedig 7 esetben jártak el.  
Még egy érdekesség, hagy tegye ehhez hozzá. 2017. első négy hónapjában a 
kábítószerterjesztéssel összefüggésben 3 esetben jártak el. Ami abszolút növekvő volument 
jelez, hogy a fogyasztás miatt már 26 esetben kellett, hogy eljárást kezdeményezzenek. A tavalyi 
egész évi 39 esettel szemben. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a kollegái a napi ellenőrzések során 
jóval több kábítószert találnak az utcákon a fogyasztóknál, gépkocsikba elrejtve. Nyilván 
ezekben benne vannak azok a számok is, amelyeket átkelőhelyeken találnak csempészett 
kábítószer formájában, vagy a környező településeken, de azt gondolják, hogy alapvetően nem 
a fogyasztókat kell nekik presszionálni, nyilván a fogyasztóknál, akiknél találnak, velük 
szemben eljárást kezdeményeznek, de itt az alapvető irány az elterelés. Amit mondott is a 
beszámoló során, alapvetően a kábítószer kínálatot szeretnék csökkenteni, a terjesztők eljárás 
alá vonásával. Azt gondolja, hogy ekkor lehetnek sikeresek. Az is biztos, viszonylag markáns az 
az igény, ami a kábítószer iránt megjelenik. Azt is elmondja, hogy miért. Részben tudják rá a 
választ. Egyrészt azt gondolják, hogy trendi, ma a kábítószert fogyasztani a fiatalok körében 
mindenképpen. Azt is gondolják, hogy a kábítószer jóval olcsóbban beszerezhető, mint az 
alkohol. Akár 500 Ft egy adag, s elérhető. Akár internetről, akár személyi kapcsolatok útján, 
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borzasztóan könnyen beszerezhető. Korábban nem így volt.  
Még egy érdekes adalék ehhez. Korábban alapvetően ötféle kábítószer volt a piacon. 
Hangsúlyozottan kábítószer: marihuána, crack, kokain, heroin és LSD. Ez a klasszikus ötös 
mára eltűnt a piacról, tulajdonképpen nincs is jelen. Ezek helyét teljes egészében átvették az ún. 
dizájner drogok kategóriája, amelyet bűnüldözési információk alapján jellemzően a 
Távol-Keletről hajóznak be Nyugat-Európába és onnan kerül ide Magyarországra. Rendkívül 
gyorsan lehet őket módosítani. Ebből fakadóan a generikus szabályozás ellenére is képesek 
kijátszani vegyészek a jogszabályi hátterét ennek a dolognak. Ezért aztán nem mentegetve a 
rendőrséget, el kell mondania azt, hogy kifejezetten nehezek ezek az eljárások, hiszen találnak 
valahol, valakinél kábítószernek tűnő valamit. Fogalmazzanak így, legyen ez egy fehér, 
kristályos anyag. Ezen kristályos anyag esetében azonnal intézkedniük kell ezen szer 
laboratóriumi vizsgálatára. Nem tudják, hogy mi ez. A laborban megvizsgálják és a 
laborvizsgálatot követően szakértői vélemény alapján lehet kimondani, hogy ez a szer épp ott és 
akkor aktuálisan kábítószernek minősül-e, vagy új pszichoaktív anyagnak minősül-e. Az is 
előfordult velük, hogy az eljárás kezdeményezések száma viszonylag magas, azonban nem 
indulnak az eljárások, mert amiket találnak, az még nem kábítószer, vagy még nem pszichoaktív 
anyag. 
Olyannal is találkoztak, ez nem Kiskunhalason, hanem Kiskunmajsán történt, elmentek 
házkutatásra, találtak szert, lefoglalták. Meg is mondta a díler hol van a szer. Mutatta, hogy 
tessék itt van, pszichoaktív anyag, tudta is. Elvitték vizsgálatra és kiderült, hogy valóban szer, 
de azt nem tudta, hogy egy nappal korábban volt jogszabálymódosulás, s akkortól már 
kábítószer volt. Ezért a korábban szabálysértésnek vélt jogi minőség helyett bűntetté vált az ő 
cselekménye 5-15 év szabadságvesztés terhe mellett. 
Ilyen szintű variabilitás van a kábítószerhelyzetben, amit nem egyszerű kezelni, de lehet, 
érdemes és kell is.  
Azt gondolják, hogy fiatalságukra nézve az egyik legnagyobb kihívás a kábítószer. Azt 
hangsúlyozza minden fórumon, hogy ők maguk a kínálatcsökkentésért, a közösség pedig, ha 
teheti, a keresletcsökkentésért tegyen a közösségen belül. Elképesztő, hogy azzal találkoznak, 
gyermekek a szülőkkel együtt fogyasztanak kábítószert. Gyermek alatt hangsúlyozottan 10 év 
alatti gyermeket ért. Ennyit szeretett volna hozzáfűzni, s elnézést kér, ha hiba csúszott a 
beszámolójába.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kuris István László képviselő: 
 
Szeretné, ha a Kapitányságvezető úr tolmácsolná a munkatársaknak a köszönetüket. 
Elsősorban a külterületen élők nevében szeretne köszönetet mondani a körzeti megbízottak 
szolgálatáért. Nagyon jó látni, hogy rengeteg közösséggel, oktatási intézménnyel tudnak 
együttműködni, s hogy kiemelten kezelik a megelőzést.  
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Ő is szeretne gratulálni a beszámolóhoz, s szeretné megköszönni a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság munkáját, amit az előző évben végeztek. Külön szeretné kiemelni, azt 
gondolja, hogy ebben a városban kimondottan a rendőrség és a lakosság kapcsolata. Ő maga is 
tapasztalja, s akiktől hallotta, tapasztalják, hogy a rendőrség itt valóban a lakosságért 
igyekszik tenni, a lakosságért van. Tapasztalták azt is, hogy nem büntetni, hanem segíteni 
akarnak. Azt gondolja, hogy valóban ekkor érvényesül a "Szolgálunk és védünk" jelszó, ami a 
rendőrség egyik szlogene. Köszöni ezt a munkát.  
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Emellett egy egészen apró kérést szeretne megfogalmazni. Hétköznapokon reggel fél nyolc és 
nyolc óra körül, különösen a hétfői reggelen nagyon komoly torlódások szoktak kialakulni a 
városháza előtt. Azt látja, hogy mind a Felsővárosi Általános Iskolánál, mind a Központi 
Általános Iskolánál rendőrök segítik a gyalogosok áthaladását. Míg itt pont a városházával 
szemben a polgárőrség egy önkéntese próbál kisebb-nagyobb, tapasztalata szerint, mert 
minden reggel itt jár el, inkább kisebb sikerrel forgalmat irányítani.  
Azt szeretné kérni, hogy mivel itt tényleg komoly torlódások alakulnak ki, főleg hétfőn, amikor a 
sziládysok mennek a református templomba, ilyenkor volt már példa, hogy majdnem 
gyakorlatilag a Szilády Áron utca végéig, a kormányhivatalig, szinte majdnem a MEDOSZ-ig 
ért néha a sor vége. Előfordul néha egy-egy ilyen. Azt látja, hogy az ott lévő polgárőr túlzottan 
a gyalogosokat preferálja, tehát őket engedi folyamatosan, nem vár egy picit sem, hogy 
torlódjanak, miközben az autók már szemmel láthatóan nagyon torlódnak. A Hősök teréről nem 
tudnak kihajtani az autósok. Ott esetleg megfontolandó lenne, hogy tényleg egy szakértő 
közlekedési rendőr segítsen különösen hétfő reggel, de néha más reggeleken is.  
Egyebekben más kérést nem tud megfogalmazni. Mégegyszer köszöni ezt a színvonalas 
beszámolót és az eddigi munkájukat.  
 
Szűcs Csaba képviselő: 
 
Azzal kezdené, hogy azt gondolja, egy rendőrkapitánytól a lakosság általában azt várná el, 
hogy az összes problémát oldja meg, s ha beszámoló van, akkor ki legyen minden pipálva 100 
%-ig. Ez ugye lehetetlen. Az viszont nagyon jól látszik, hogy jó úton halad a Kapitány úr. A 
beszámolóból a 20-30 %-os javulások pont azokon a területeken, amelyek nagyon problémásak 
voltak, ehhez hozzácsatolva az a terület, amiről az előbb beszélt, a kábítószerrel kapcsolatos. 
Ők már a ciklus elején megfogalmazták az előző kapitány úrnak az aggályaikat, hogy igenis 
nagyobb figyelmet kell ennek szentelni, hiszen nem kell azt megvárni, hogy egy nagy probléma 
legyen. Addig kezeljék, ameddig kis probléma, ameddig egyáltalán bele tudnak avatkozni 
ezekbe a dolgokba. Örül neki, hogy vannak már olyan esetek, amikor vannak konkrét ügyek és 
vannak konkrét bírósági eljárásban lévők, hiszen ez a terület eddig kicsit el volt hanyagolva. 
Azt gondolja, hogy nagyon jól tükrözi az a szemlélet is, hogy bűnmegelőzés. Minél több olyan 
programot szerveznek, ahol a bűnmegelőzésre mennek, előzzék meg a problémát. Azt gondolja, 
hogy akár a gyerekek, akár a felnőttek körében látni lehet a javulást. Elérte a foglalkozás a 
kívánt eredményt, hiszen sokkal kevesebb a bűncselekmény, sokkal kevesebb a szabálysértés. Ez 
Kapitány úrnak és a csapatának, a kapitányságnak köszönhető. Ő is csak gratulálni tud és 
további jó munkát kíván Kapitány úrnak és a kapitány úrnak. Csak így tovább, ezen az úton 
maradjanak és bíznak benne, hogy jövő évben, amikor ellátogat ismételten hozzájuk, akkor 
legalább ilyen eredményekről, ha nem jobbakról tud beszámolni.   
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Ő is szeretné megköszönni Kapitány úr segítségét és aktív közreműködését azokban a 
témákban, amelyekben az önkormányzat is feladatot tud vállalni. Három plusz egy dolgot 
szeretne kiemelni.  
Mint Kapitány úr is említette, a kamerarendszer második ütem beszerzése, kivitelezése zajlik. 
Az előkészítés nem egyszerű folyamatában vannak. Jegyző asszonyra is néz, hiszen egy nagyon 
összetett jogi folyamaton haladnak végig. Azt hiszi, hogy ez a jó kapcsolatot még tovább 
erősítette. Ha ez a második ütem is elkészül, akkor szerinte a régió egyik legjobban felszerelt 
városa lesznek kamerák tekintetében. 
A második dolog, amit szeretne kiemelni, a város több pontján indokolttá vált a forgalmi rend 
változtatása. Itt elsősorban lakossági igények indukálják ezeket a változásokat. Mindig 
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partnerként és szakmai felügyeletként is tekintenek a rendőrkapitányságra. Gyakran lehet, 
hogy naponta jelentkeznek újabb kérdésekkel, észrevételekkel. Egyelőre azt tapasztalja, hogy 
ezt Kapitány úr segítőkészen és jól viseli. Ebben nem tudja azt megígérni, hogy kevesebb lesz a 
közös munka, mert szerinte több tucat olyan dolog volt, amelyet az ezekben a dolgokban rejtőző 
politikai rizikó miatt korábban nem lehetett bevállalni, viszont nagyon indokoltak voltak.  
A legnagyobb falat volt a migráció. Őszintén szembe kellett nézniük azzal a problémával, hogy 
ezt egyesek megpróbálták mindennapi politikai haszonszerzésre felhasználni. Szerinte a 
rendőrség nyugodt, higgadt kommunikációja sokszor segítette ennek az ügynek a megelőzését. 
Természetesen a hathatós munka és közreműködés, amit végeztek. Ez külön szeretné 
megköszönni. Alpolgármestertársa szavaira visszatérve, valóban, ahol még van esély, ott a 
prevenciónak nagyon nagy szerepe lehet. Akik a balesetszimuláción ott voltak, vagy hallottak 
róla, mind-mind elismerően szóltak. Anno még általános iskolásként volt szerencséje 
végignézni. Nagyon erősen lobbizott azért, ahol lehetett, hogy ez újra megvalósuljon. Szerinte 
ezt bizonyos intervallumokban meg kell szervezni. Ezt szerinte minden fiatalnak egyszer iskolás 
tanulmányai során látni kell.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászóló nem jelentkezett. Csak csatlakozni tud az alpolgármesterek és képviselő 
urak hozzászólásaihoz, köszönik szépen a kapitányság minden munkatársának a tavalyi évi 
munkáját. Remélik, hogy lehet még fokozni ezeket a számokat.  
A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1058   Száma: 17.05.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat #12; 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 
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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 Távol SHT 
 
     
1058   Száma: 2017.05.25/10/0/A/KT 
 
151/2017. Kth. 
Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Dr. Vaslóczki Ferenc r.alezredes, mb.kapitányságvezető, Mártírok útja 25. 
Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2016-ban végzett tevékenységéről 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
 

-----Kérdések----- 
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Kuris István László képviselő: 
 
Mennyiben tudnak hivatkozni a rendőrségi beszámolóra. Azt olvassák a városi rendészet 
beszámolójában, hogy a rendőrségnél 20 %-kal csökkent a helyszíni bírság kiszabások száma. 
Éppen erre is hivatkozik a városi rendészet, hogy nem biztos, hogy mindig kell bírságot kiszabni 
és jobb felszólítás. A rendőrségi beszámolóban azt olvasták, hogy nem csökkent 20 %-kal, 
legalábbis ő ezt olvassa. 690 helyett 1000 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Jóval 
nőtt, nem pedig csökkent a helyszíni bírság kiszabása. Mennyiben kell nekik ezt figyelembe 
venni? Csökkenteni kellene ezeket a helyszínen kiszabott bírságokat, vagy inkább azt kellene 
megnézni, ha kell az a bírság, akkor kiszabják, ha nem kell, akkor valóban elég a felszólítás. A 
rendőrségi beszámolóra ilyen formában hivatkozni szerinte nem pontos.  
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Az előterjesztés kóbor ebek jelenléte, általuk okozott veszélyhelyzetek és károk című fejezetének 
utolsó mondata: „ A jelenlegi helyzet a rendelkezésünkre álló rendészeti és hatósági 
eszközökkel, módszerekkel nem kezelhető.” 
Milyen elképzeléseik lennének? Hogyan lehetne hatásosabb kezeléssel megoldani ezeket a 
helyzeteket?  
 
Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet vezetője: 
 
Köszöni a kérdéseket. A rendőrségi beszámolóval kapcsolatban elmondja, ez az adat, amit 
idézett a rendészet beszámolójában, amikor volt a lovaspályán a bemutató, amelyen a 
Képviselő úr is részt vett, ott tartott a megyei rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója egy 
beszámolót, illetve a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője. Ezek az adatok ott hangzottak 
el tényszerűen. Értelemszerűen más a kiskunhalasi rendőrkapitány beszámolójában, ami a 
halasi kapitányságra vonatkozó adat, s más, ami a kapitányság területére vonatkozó adat. 
Valószínűleg ez az adat a kapitányság teljes területére vonatkozik. Ez csak egy szösszenet volt 
ebben a részben. Ő is úgy gondolja, ahogy a Képviselő úr gondolja, hogy az a tendencia van a 
rendészeti szervek egészénél kialakulóban, s ezt szerencsésnek tartja, hogy nem feltétlenül a 
büntetés a megoldás. Egyértelműen ki kell jelentenie, hogy a rendészetnek nem célja a kiszabott 
helyszíni bírságok számának a csökkentése. Alapvetően az a céljuk, hogy amikor arra lehetőség 
van, bírság kiszabása nélkül szüntessék meg a jogsértő állapotot, vagy a jogsértő cselekményt. 
Természetesen, amikor erre nincs mód, ez alatt érti, hogy nem várható, vagy úgy látják, nem ér 
el eredményt a figyelmeztetés, olyankor helyszíni bírságot célszerű kiszabni. Ilyen terület –már 
erről az évről beszél kicsit- a közterületi szemetelés, illetve közterületen a hulladék jogosulatlan 
elhelyezése, a most módosított rendelet kapcsán a közterületen elhelyezett konténerben a 
hulladék jogosulatlan elhelyezése. Itt a kollégái zéró toleranciát hirdettek. Ez ők döntik. Öt 
esetben már szabtak ki bírságot és vannak esetek, amelyek folyamatban vannak.  
A kóbor ebek nem kezelhetőségével kapcsolatban elmondja, hogy rendkívül nehéz erre a 
kérdésre –majdnem azt mondja, hogy lehetetlen- jó választ adni. Hogy a lakosság is értse miről 
van szó, a belterületen a kóbor állatok befogása az önkormányzat feladata. Itt Halason az 
önkormányzat saját maga igyekszik ennek eleget tenni. Ennek érdekében gyepmesteri telepet 
működtet és gyepmestert foglalkoztat. A legnagyobb probléma a kóbor ebekkel van. Vannak 
más elkóborolt állatok is, de azok általában anyagi javakban, emberi életben, testi épségben 
kárt nem okoznak. A legnagyobb veszélyt a kóbor ebek jelentik. Saját tapasztalata szerint 
–hiszen már közel 15 éve irányítja a városi rendészetet- amikor azt ki lehetett jelenteni, hogy 
hellyel-közzel tudják kezelni a problémát olyan szinten, ami talán nem minden, de általában a 
lakossági elvárásoknak megfelel, az akkor volt, amikor a gyepmesteri telepükre közel 
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háromszáz kóbor ebet tudtak egy évben elhelyezni. A gyepmesteri telepen elhelyezett kóbor 
ebek száma 2012-től folyamatosan csökkent. Tavalyi évben már csak 179 ebet tudtak 
elhelyezni. Hozzáteszi, hogy befogni befogni be tudtak volna többet, valószínű, hogy akár 
négyszázat is, de elhelyezni csak 179-et tudtak. Ennek az az oka, hogy vannak szakmai 
szempontok, követelmények, igények, s vannak társadalmi követelmények, igények. Ezeket 
teljesen összhangba nem lehet hozni, hiszen olyan ütközési pontok, ellentétek vannak, ami jelen 
állapotban sem szakmai tevékenységgel, sem jogalkotással nem feloldható. Szakmai 
szempontból úgy működik a dolog, hogy a gyepmesteri telepen van 18 férőhely, amivel 
életszerű körülmények között is, érti alatta, hogy két hétig bent kell tartani a kóbor ebet, ez 
elnyúlhat húsz napra, mivel kiajánlják ők is, mire átveszik, ha sikerül neki egyáltalán gazdát 
találni. Ha húsz nap tartózkodást számolnak egy kóbor ebnek, akkor a gyepmesteri telepen egy 
évben el tudnának helyezni 350 ebet. Ezzel szerinte kezelhető lenne a probléma. Nemhogy 
stagnálni, hanem viszonylag csökkenteni lehetne a kóbor ebek szaporodásának a számát.  
Azért csökkent le az elhelyezett kóbor ebek száma, mert igyekeznek megfelelni annak a 
követelménynek, hogy minél kevesebb kóbor ebet oltsanak le a gyepmesteri telepen. Ez nem 
szakmai, hanem társadalmi igény. Próbálják a szakmai feladat végrehajtása során, amennyire 
lehet, megfelelni a társadalmi igényeknek. Ott tartanak, hogy tavaly mindösszesen három eb 
lett leoltva, ami társadalmilag biztos nagyon jó és elfogadott, szakmailag viszont kicsit közel 
katasztrófahelyzetet fog teremteni hosszú távon.  
A másik probléma, hogy a befogott állatoknak a többségét az állatmenhelye vette és veszi át, 
ami a Szegedi úton működik. A vezetőnek egy régebbi tájékoztatása alapján németek 
üzemeltetik ez a menhelyet. Az anya átvevőtelep Németországban már nemcsak Halasról, 
hanem Pécsről és Romániából is vesz át kóbor állatokat. A kinti kapacitás legalábbis az akkori 
nyilatkozat szerint nem nőtt. Ez azt eredményezi, ha több helyről vesznek át és a kinti kapacitás 
nem nő, akkor nyilvánvalóan Kiskunhalasról kevesebbet visznek el. Ha Kiskunhalasról 
kevesebbet visznek el, ők is tőlük kevesebbet vesznek át. Ha ezt összeadják, nem oltják le a 
kutyákat, nem vesz át annyit az állatmenhely. Igaz, hogy eddig tízet, tavaly harmincötöt tudtak 
gazdának kiadni közvetlen a gyepmesteri telepről, ez rendkívül kevés. Ha ezeket összeadják, 
oda jutnak el, hogy kevesebb ebet tudnak elhelyezni. Ha nem tudják senkinek odaadni és nem 
oltják le a kutyákat, akkor azok ott vannak a telepen. Ha ott van a telepen, nem tudnak betenni 
másikat. Fakkonként vannak az egészségügyi fertőzések elkerülése végett, egy helyen egy kutyát 
tartanak.  
Jelenleg ott tartanak, hogy van a gyepmesteri telepük 18 férőhellyel, 179 kutyát tudnak 
kiajánlatni. Alapvetően ebben a formában nem lehet kezelni. Azért válik kezelhetetlenné, mert 
ha 300 kutya és a 179 között megnézik a különbséget, az 120, s ha annak csak a fele szuka és 
kóbor kutyákról beszél és nem a Mariska néni kiskutyájáról, aki bent van tartva kerítés mögött. 
Klasszikus kóbor kutyáról beszél, akinek nincs tulajdonosa, gazdája és már ő is kóbor 
kutyaként született kóbor kutyák nemzéséből. Ha csak a fele szuka, akkor számolják ki, hogy 60 
szabadon maradt szukának mennyi szaporulata lesz egy évben. Alapvetően ezzel a befogott 
létszámmal rohamosan nőni fog a kóbor ebek száma és ezek egyre nagyobb veszélyt fognak 
jelenteni.  
Nem tud rá olyan megoldást mondani, ami szakmailag és társadalmilag is elfogadott, elviselt.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Ezt a szukás példát Váradi képviselő úr már el is küldte az Oktatási Hivatalba. Jövőre a 
középszintű érettségin szerinte ott lesz, készülhetnek a diákok. Egy személyes beszélgetésüket 
osztaná meg, amit még a rendészet vezetőjével ejtettek meg a ciklus elején. Reméli, hogy nem 
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kell majd mennie valamelyik bíróságra emiatt, nagy titok nem lesz benne. Néhány frakcióülésen 
túl voltak a ciklus elején. Képviselőtársai jelezték, hogy nagyon sok felvetés van. Egyszer 
behívta az irodájába a rendészet vezetőjét és ezeket elkezdte mondani. Nem tudja, hogy 
emlékszik-e rá, de jelezte, hogy van egy-két hiányosság. Ezek közül, amelyekre emlékszik, az a 
létszám, az eszközök, autó, kamera és a megfelelő rendeleti háttér volt. Ezeket felírta és 
elindultak. Ma ott tartanak, hogy sikerült a létszámot most már több, mint a duplájára emelni. 
Elég komoly eszközbeszerzést hajtottak végre mind a közterület-felügyeletnél, mind a 
mezőőrségnél. Az ebtelepen most van folyamatban egy beruházás. Két új autót tudtak 
vásárolni. A kamerák kérdését ma már érintette. Szerinte nagyon ritka azoknak a testületi 
üléseknek a száma, amikor valamelyik rendeletüket ne módosítanák azért, hogy a 
csirkefogókkal még inkább el tudjanak járni. Ami neki leginkább tetszett, a zéró tolerancia. 
Most már rendőrkapitány úr nincs itt, nála nem merte megemlíteni, hogy neki ez a 
figyelmeztetés dolog annyira nem tetszik. Nyilván ő a szakember. Azt gondolja, azért ismerik 
ezeket az állampolgártársaikat, ők ilyenkor úgy zsebre teszik azt a figyelmeztetést. Amikor a 
komoly büntetéseket megkapják azért, ami a másik 28-29 ezer kiskunhalasi lakost dühíti, akkor 
szerinte kicsit komolyabban elgondolkodnak. Azt kéri az önkormányzati rendészettől, hogy ezen 
irány mentén menjenek végig. Látja az eredményeket, főként azokon a kritikus pontokon, itt ki 
lehet emelni a hulladékelhelyezést, ahol most már születnek eredmények. Bízik benne, hogy az 
önkormányzat a megkezdett fejlesztéseket tudja folytatni, hiszen most is vannak igények, s 
ezeket igyekeznek kielégíteni.  
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
A kóbor állatokkal kapcsolatban azt szeretné elmondani, hogy szerinte az első kóbor állatot is 
az ember tette ki az utcára. Nagymértékben felelősek azért, hogy mennyi állat van kint az utcán. 
Egyébként is egy adott társadalmat szerinte arról is meg lehet ítélni, hogyan bánik az 
állataival.  
Nagyon nagy segítséget kapnak ebben a városban is az állatvédő egyesületektől. Ezúton is 
szeretné megköszönni a munkájukat. Azt gondolja, hogy elég sok terhet levesznek a város 
válláról. Próbálják az embereket rávenni a felelősségteljes állattartás szabályaira. Csak akkor 
fogadjanak magukhoz, vagy vállalják fel egy állat tartását, s ez bármilyen lehet, kutya, macska, 
vagy haszonállat, ha annak a megfelelő tartását biztosítani tudja.  
Arra szeretné kérni a közterület-felügyelet dolgozóit is, ők is nap, mint nap szembe kerülnek 
ezzel a problémával, hogy hívják fel az emberek, az itt élő lakosság figyelmét arra, hogy nem 
kötelező állatot tartani. Annak, aki nem tud kerítést építeni a háza köré, az ne tartson állatot. 
Aki láncon akarja tartani a kutyáját, az se tartson állatot véleménye szerint. A megfelelő 
állattartáshoz hozzátartozik az etetés, itatás, orvosi ellátás. Szerinte erre is oda kell figyelni. 
Aki ezt nem tudja biztosítani egy állat számára, az ne tartson állatot. Nagyon fontos lenne az 
ivartalanítás. Ha erre odafigyelnének a városi emberek, akik állatot tartanak, akkor biztosan 
sokkal kevesebb állat kerülne ki a közterületekre. Nagyon fontos lenne a chipezés, ez törvényi 
előírás is. Kötelező minden négy hónapot betöltött kutyának a chipezése, ezzel együtt a kötelező 
veszettség elleni oltást is megkapja.  
Arra szeretné felhívni mégegyszer a figyelmet, hogy erre próbálják meg felhívni az emberek 
figyelmét. Aki mindezeket meg tudja adni egy állatnak, csak az tartson állatot és sokkal 
kevesebb dolguk és munkájuk lenne a közterület-felügyelőknek is ezek után.  
Egyébként más területeken szembetalálkozva az ő munkájukkal, mindig azt tapasztalta, hogy 
készségesek, segítőkészek és minden problémának az orvoslásában azonnal közreműködnek. 
Nagyon szeretné megköszönni a munkájukat, további jó munkát kívánva nekik.  
 
Kuris István László képviselő: 
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Szeretné megköszönni az üzletek éjszakai nyitva tartásának ellenőrzését. A beszámolóból is 
kiderül, hogy szeptemberben indult el komolyabban, amikor beállt a hétvégi éjszakai járőrözés 
lehetősége.  
Köszöni a rendeletmódosításokban, -alkotásokban a szakmai segítséget.  
Miután most már valamennyi háttér lés lehetőség rendelkezésre áll, bízik benne, hogy még 
hatékonyabban tudják ellátni azt a szolgálatot, amit a városért vállaltak.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárná. Annyival egészítené ki a beszámolót, hogy most 
kapott a napokban egy levelet a rendőrkapitányságról, amelyben megköszönik a rendészet és a 
kapitányság összefogásából adódó munkát, ami az elmúlt időszakban olyan gyümölcsözően 
működik. Köszönik a munkát mégegyszer ők is. Remélik, hogy a következő időszakokban is 
hasonló eredményességgel fog tudni működni a városi rendészet.  
Az önkormányzati rendészet beszámolójának elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1059   Száma: 17.05.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat #13; 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 
 
     
1059   Száma: 2017.05.25/11/0/A/KT 
 
 
152/2017. Kth. 
Beszámoló az Önkormányzati Rendészet 2016-ban végzett tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t  
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

 
12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi 
munkájáról szóló beszámoló 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Rostás László elnök úr most nem tud körükben lenni. Alpolgármester urat kéri fel, amennyiben 
kérdés lesz a beszámolóval kapcsolatban, segítsen megválaszolni. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1060   Száma: 17.05.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat #14; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 13 92.86 86.66 13 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 
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 Tart. SHT 
Farkas Dániel Távol FIDESZ 
 
     
1060   Száma: 2017.05.25/12/0/A/KT 
 
 
153/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi munkájáról szóló beszámoló 
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H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Rostás László KVCNÖ elnök, Tó u. 36. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 
elfogadása 
 
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 
 
#: 1061   Száma: 17.05.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat #15; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
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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 
 
     
1061   Száma: 2017.05.25/13/0/A/KT 
 
 
154/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletet képező 
Kiskunhalas Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját. 
 
2. A Képviselő-testület megbízza Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottságot 
a koncepció évenkénti felülvizsgálatával és a módosító javaslatok testülethez való 
beterjesztésével. A Bizottság első alkalommal 2018. júniusi testületi ülésre készítse el jelentését 
és a módosító javaslatait. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Váradi Krisztián elnök, Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 
Huber Helga szakmai koordinátor 
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Juhász Gábor közművelődési referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
14 
 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2016.évi egyszerűsített éves 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
A számok benne vannak, magukért beszélnek.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1062   Száma: 17.05.25/14/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat #16; 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 
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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 
 
     
1062   Száma: 2017.05.25/14/0/A/KT 
 
 
155/2017. Kth. 
A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 
Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját -3.233 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel (hiány) elfogadja. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 

Szolgáltató Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.  
 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője Nagy-Apáti Ivett (6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A.) 
részére a 2016-os évre, jutalom címén 3 havi alapbér kifizetését állapítja meg. A 
kifizetés a 2017. január 01. napjától megállapított díjazásának figyelembevételével 
történik. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője 
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt. 2016.évi éves beszámolójának elfogadásának és a 
vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Azért nem fogja elfogadni ezt a beszámolót, mert visszakanyarodna a ciklus elejéhez, amikor a 
felügyelő bizottságban az ellenzék nem kapott helyet. Mivel ő tagja volt a felügyelő 
bizottságnak az előző ciklusban, tudja, hogy egy ilyen nagy cég pénzügyi helyzete annyira 
összetett és bonyolult, hogy ő annak idején is csak úgy értette meg a beszámolót, hogy a 
felügyelő bizottsági ülésen konkrétan kitárgyalásra került, kérdéseket lehetett feltenni. Erre 
most nem volt meg a lehetősége. Egy ilyen beszámolónál pont, ami a lényeg lenne, az nem 
látszik. Sokszor tudják, hogy nem a számokban van a lényeg, hanem ami a számok mögött van. 
Ez ebből a beszámolóból nem derül ki, nem látszik. Így azt mondja, hogy a beszámolót ebben a 
formájában ebből az okból kifolyólag nem tudja támogatni.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Nem ért egyet Képviselő úrral. Anno pont a Városgazda Zrt. volt, ahol felügyelő bizottsági 
helyet ajánlottak az ellenzéknek, azonban ezt visszautasították, lévén, hogy kevesellték az egy 
bizottsági helyet. Nem nem kaptak rá lehetőséget, hanem nem éltek vele. Ez lényeges különbség 
szerinte. Erre határozottan így emlékszik, s szerinte ebben megerősíti mindenki, aki itt volt, s 
még emlékszik arra, hogy zajlottak az események.  
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Szeretné megköszönni a Városgazda Zrt. 2016.évi munkáját. Minden problémával, amivel 
szembe találták magukat és rájuk tartozott, felhívták a figyelmüket, hogy minél hamarabb, ha 
lehet, végezzék el. Tudja, hogy sokszor ember- és géphiánnyal is küzdenek, de mindent 
megtettek annak érdekében, hogy a munkák elvégzésre kerüljenek. Köszöni nekik és 2017-re is 
legalább ilyen jó munkát kíván nekik.  
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Váradi Krisztián képviselő: 
 
Valóban így van, pontatlanul fogalmazott, ebben a gazdasági társaságban kaptak volna egy 
lehetőséget felügyelő bizottsági helyre, viszont a többiben nem. Azt gondolja, amit akkor is 
gondoltak, ugyanezt mondja most is, azért nem fogadták el, mert ez igazából egy politikai 
gyakorlat szokott lenni, nemcsak itt Kiskunhalason, hanem minden városban, hogy az ellenzék 
minden felügyelő bizottságban, ami a város cége, kap reprezentatívan legalább egy helyet. 
Pont az a lényege, hogy átláthatóság legyen, hogy minden gazdasági társaság működésére az 
ellenzék is ráláthasson. Mivel csak egy cégben ajánlottak, ezért azt mondták, hogy akkor nem 
vállalják el. Ez valóban így volt, nem is vitatja. A fogalmazása volt pontatlan. A lényegen ez 
nem változtat. Ő személy szerint nem látja át olyan mélységben a cég pénzügyi helyzetét és 
pénzügyi helyzetét, mint annak idején átlátta. Tényleg sokat jelentett az a felügyelő bizottsági 
ülés, ahol a cég gazdasági szakértője, illetve a cég ügyvezetője is a rendelkezésükre állt és 
konkrét kérdéseket fel lehetett ott tenni. Átlátták, hosszan meg tudták beszélni, erre egy 
bizottsági ülés nem alkalmas, a bizottságban ő maga nem tag, a képviselő-testületi ülés pláne 
nem alkalmas rá. Pont a felügyelő bizottság lenne az alkalmas, ahol nem tudják magukat 
képviselni, nem látnak bele a cég pénzügyi gazdálkodásába. Így nem is jelenti ki felelőtlenül azt 
sem, hogy ez a beszámoló nem jó, egész egyszerűen azt mondja, hogy így nem tudja támogatni 
és nem tudja elfogadni. Ezzel nem mondta, hogy rossz, lehet, hogy jó, nem tud róla olyan 
mélységben meggyőződni, mint arra korábban lehetősége volt.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Érti, de számára továbbra is az a része értelmetlen, hogy nagyon szeretné látni, mi történik, s 
amikor lett volna lehetőség, hogy az FB-ben (ld. felügyelő bizottság) részt vegyenek, azt 
visszautasították elvi alapokon. Szerinte ez volt csacskaság. Szerinte a múltban már ne 
vájkáljanak, mert ezen túlvannak. Véleménye szerint igenis az, hogy a Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja ezt az előterjesztést, ott elérhetőek az 
információk, lehet róla hosszasan beszélgetni. Ezek a bizottsági ülések szerinte nyilvánosak, s 
nemcsak azok a képviselők számára elérhetőek, akik egyébként tagjai a bizottságnak, hanem 
bármelyik képviselő-testületi tag bármikor bejöhet, kérdést tehet fel, választ fog kapni. Nem érzi 
azt, hogy ki lenne zárva Képviselő úr azokból az információkból, amelyeknek birtokában lehet 
az, aki egyébként a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságon 
alapból részt vesz. Egyébként Képviselő úrék frakciójának is az egyik tagja a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság meghívott tagja. Amennyiben 
kérdésük van, nyilvánvalóan ott ezt lehet tisztázni.  
Véleménye szerint erre fogni azt, hogy a beszámoló nem elfogadható, az nem kellően 
megindokolt.  
 
Aradszky Lászlóné képviselő: 
 
Tulajdonképpen Polgármester úr elmondta nagy részben, amit ő is szeretett volna mondani. 
Nem tudja elfogadni, hogy Képviselő úr nem tudja elfogadni ezt a beszámolót. Annyiféle 
lehetősége lehetett volna, hogy utánanézzen, utánajárjon és utánakérdezzen. Ha más nem, 
akkor egyszerűen csak beült volna a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság ülésére, s ott ezer kérdést tehetett volna fel ezzel kapcsolatosan.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem érkezett, így Vezérigazgató úrnak adná meg a szót, mert jelezte, hogy 
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összegezne a végén.  
 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója: 
 
Annyit szeretne mondani Képviselő úrnak, hogy ez a beszámoló számszakilag és minden 
szempontból rendben van. Bizonyítja ezt az is, hogy könyvvizsgáló is megvizsgálta, felügyelő 
bizottság elfogadta. Teljes mértékben igaza van, hogy a számok mögött mindig vannak dolgok. 
Azt szeretné neki felajánlani és minden képviselőnek, hogy bármikor megkereshetik őt. Ha 
gondolja, kétszer annyi, vagy háromszor annyi információt is elmond, mint amit a felügyelő 
bizottságnak. Nyitott könyv ez a Zrt. Bármilyen olyan információ, ami egy képviselő számára 
elérhető és fontos, azt megkaphatja. Nyilvánvaló, hogy talán az információk 10-20 %-ára 
kérné, hogy azt ne a nyilvánosság előtt kommunikálja, hanem egyszerűen csak vegye 
tudomásul. Vannak azért üzleti titkaik, vannak olyan dolgok, amiket szeretnének, ha belső 
információ lenne. Bármit elmondanak. Készül is arra, hogy bizonyos témákban, amely sokszor 
felmerült, olyan helyzetképet adjon képviselőknek, hogy milyen pénzügyi és milyen lehetőségeik 
vannak, milyen gondokkal küzdenek. Képviselő asszony, amit említett, az neki nagyon jól esik, 
ahogy a 2016-os munkát értékeli. Azt is tudja, hogy nagyon ügyes ez a mondat, hiszen a 2016-os 
munkában azt értékeli, amit elvégeztek. Amit nem végeztek el, azt nem tudja értékelni, mert az 
elmaradt. Azt fogják majd megcsinálni később. Némelyik képviselő nagyon jól tudja, hogy ami 
2016-ban elmaradt, az 2017-ben fog megvalósulni. Higgyék el, ha az utóbbi évek munkáját 
megnézi, főként a városvezetésnek és a munkáknak köszönhetően exponenciálisan kezd 
emelkedni a feladataik nagysága. Szembesülnek természetesen a munkaerőhiánnyal, s azzal, 
hogy leterheltek a vállalkozók. Ettől függetlenül mindent megtesznek, hogy minél több feladatot 
megcsináljanak. Ami pedig elmarad, egyáltalán nem arról van szó, hogy nem fog megvalósulni, 
hanem később, vagy bármikor másokkal meg fogják csinálni. Bizonyos dolgokat akkor is 
megcsinálnak, ha egy, vagy két év múlva kerül rá sor.  
Köszöni szépen, hogy értékelték a munkájukat és bízik benne, hogy a képviselőkkel ezt a 
kommunikációt tudja folytatni. Ha információhiány van, akkor azt meg tudják oldani más 
fórumokon is.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ő is csak azt tudja elmondani, hogy köszönik a tavalyi évet a Városgazda Zrt. minden 
dolgozójának. Remélik, hogy az idei év is hasonlóan sikeresen tud zárulni. Szerinte a városon 
látszódik az, hogy javul a géppark, jobb eszközök vannak, reméli, hogy szakemberekben sem 
lesz hiány és ezt is lehet majd kezelni a jövőben is, a város tovább fog szépülni.  
A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1063   Száma: 17.05.25/15/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat #17; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 13 86.66 86.66 13 
Nem 1 6.67 6.67 1  
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 
Tapodi Attila Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 
Váradi Krisztián Tart. SHT 
 
     
1063   Száma: 2017.05.25/15/0/A/KT 
 
 
156/2017. Kth. 
A Halasi Városgazda Zrt. 2016. évi éves beszámolójának elfogadásának és a vezető 
tisztségviselők részére a felmentvény megadása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2016. 
évi éves beszámolóját 357.670 eFt árbevétel mellett, 331.453 eFt mérlegfőösszeggel és 
3.979 eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az 
eredménytartalékba helyezi. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda 
Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy 
Molnár Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2016. évben munkáját a 
gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére 
a Ptk. 3:117.§-ban foglalt felmentvényt megadja. 

 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 

Felügyelő bizottságának javaslata figyelembevételével Molnár Ferenc vezérigazgatót 
2016. évi munkája alapján 3 havi alapbérének megfelelő összegű prémiumban 
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részesíti. A kifizetés a 2017. január 01. napjától megállapított díjazásának 
figyelembevételével történik. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2016.évi egyszerűsített éves 
beszámolójának elfogadása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

-----Kérdések----- 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
A társaság kintlévőségeinek behajtása kapcsán milyen tájékoztatást tudna adni Ügyvezető úr? 
Hogy áll ez a dolog, javult-e a helyzet folyamatában, illetve a régebbi kintlévőségek behajtása 
kapcsán sikerült-e valami előrelépést elérni? Ezzel kapcsolatban szeretne egy rövid 
tájékoztatást.  
 
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 
 
A kintlévőségekkel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy a Halas-T Kft. távhőtermelő. Az ő 
kintlévőségei abból adódnak, hogy a 2012-es átalakuláskor –fogalmazzanak így- az 
adósságállomány, amit attól a magáncégtől megkapott, abban a tekintetben kezeli a 
kintlévőségeket. Ennek a kintlévőségnek közel 50 %-át sikerült behajtani. Amikor átvették, azt 
hitték, hogy még a 10 %-át sem sikerül. Ez a lakossági részre vonatkozik. Egy-két cég esetében 
sajnos sokkal sikertelenebb volt a kintlévőség behajtása. Most már ott tartanak, hogy a perek és 
az idő elteltével a cégeken lévő behajtás egyre nehezebbé válik. A pereket általában megnyerik, 
megítélik nekik ezeket a pénzeket, de sajnos a cégekben nincs egy vas sem. Ez már gyakorlatilag 
részben leírásra került.  
A lakossági tekintetben ott tartanak, hogy szintén most már az a kintlévőségi állomány maradt 
ebben a cégben, aminek a behajtása 70-80 %-ban teljesen bizonytalan. Szerencsére a cégben 
ezeket le tudják írni, s pénzügyi nehézséget nem okozott ez a dolog. Ez azt jelenti, hogy a 
2012-es hatalmas mínuszt, amit megkaptak a korábbi üzemeltetőtől, azt idén és a következő 



72 
 

évben szinte már teljes egészében le tudják írni, s a cég működőképességét ez nem fogja 
befolyásolni.  
Az új kintlévőségek nem ennél a cégnél vannak. Azok szintén elérték azt a nagyságrendet, ami a 
távhőszektor átlaga. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók körülbelül 10 %-a tartozik a cégnek. 
Ennek az időbeli lefutása a szinushullámhoz hasonlít. Amikor a fűtési szezon van, akkor ezek a 
kintlévőségek növekednek, s a fűtési szezonon kívül általában csökkennek. Nagyságrendjét 
tudják finanszírozni hitelfelvétel nélkül, s folyamatosan a behajtáson és az egyéb módszereken 
gondolkoznak. Olyan szintre tudták levinni, hogy az árbevétel 5-6 %-ára áll be és 
finanszírozható. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Mégegyszer, hogy tiszta legyen a kép, a Halas-T Kft. távhőtermelő, s a Városgazda Zrt. a 
szolgáltató, a lakossággal ők tartják a kapcsolatot, így ők kezelik a lakossági kintlévőségeket a 
távhőrendszer tekintetében. Amikor ezt a kérdést felteszik, az inkább a Városgazda Zrt.-nél 
célszerű.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1064   Száma: 17.05.25/16/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat #18; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
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 
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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 Tart. SHT 
 
     
1064   Száma: 2017.05.25/16/0/A/KT 
 
157/2017. Kth. 
A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító 
Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 223.897 eFt árbevétel mellett, 165.299 
eFt mérlegfőösszeggel és 2.225 eFt eredménnyel (nyereség) elfogadja. Az adózott 
eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi. 
 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 
ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár 
Ferenc ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2016. évben munkáját a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117. §-ban 
foglalt felmentvényt megadja. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 
17 

 
17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Lejárt a könyvvizsgálói megbízatás határozott ideje, így újra szükséges megválasztaniuk a 
könyvvizsgálót. Erről szól ez az előterjesztés.  
 

-----Kérdések----- 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Nem ismeri a hölgyet, sem a munkáját. Kiskunhalasi könyvvizsgálót nem sikerült találni? 
 
Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője: 
 
Olyan kiskunhalasi könyvvizsgálót, aki a 2012-es távhős problémáktól éveken keresztül átlátta 
az ő távhőtevékenységüket, aki tapasztalatot szerzett, aki képes a számviteli szétválasztás és 
minden egyébben a könyvelés munkáját is segíteni, ilyen szakember nincsen most Halason. 
Ettől függetlenül két-három próbálkozásuk volt, de azt tapasztalták, hogy felesleges kiírni, 
hiszen speciális terület. Tudni kell, hogy a megyében négy darab távhős cég van, ez nem olyan 
túl sok, az országban van száz. Ugyanaz a problémakör, amikor azt mondják, hogy jogászt 
keresnek, aztán kiderül, hogy külkereskedelmi szakjogász Kecskeméten van kettő, vagy 
munkaügyi, vagy bármi. Annyira fontos a terület. Polgármester úr és a felügyelő bizottság is 
külön kérte tőle, hogy ebbe az irányba menjenek el. Ott volt a hölgy, akivel megbeszélték ezt a 
dolgot, arra jutottak, hogy az ő szakmai tapasztalatára egyelőre szükségük van. Pontosan azért 
is, amit Váradi képviselő is mondott, hogyha nincsen kellő biztonság a háttérben, többek között 
az energiahivatal felügyelete, ami egyébként olyan színvonalú, hogy a NAV (ld. Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal) ahhoz képest szerinte szinte semmi. Ott van a könyvvizsgálat, ez a számviteli 
szétválasztás.  
Egyet lehet tudni a távhőrendszerről, csak gyorsan egy mondat. Annyira megvizsgálják az 
államilag támogatott cégeket, ezen keresztül a Városgazda Zrt.-t és a távhőt, hogy szerinte egy 
adóellenőrzés ahhoz képest szinte apróság. Minden hónapban az utolsó forintig mindenféle 
dolgot be kell vallaniuk, a távhőértékesítést, az árakat. Ha hiszik, ha nem, márt volt olyan, 
amikor 3,2 helyett 3,3-at küldtek be, s egyből mindjárt bírság terhe mellett szerették volna 
kijavíttatni, de ki is javították. Úgy gondolja, hogy ez a biztonság ezért kell és ilyen szakembert 
Halason nem találtak.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Benne is felmerült ez a kérdés, de rendezték.  
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-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1065   Száma: 17.05.25/17/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat #19; 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 
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 Távol SHT 
 
     
1065   Száma: 2017.05.25/17/0/A/KT 
 
158/2017. Kth. 
A Halas-T Vagyonhasznosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 
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H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halas-T 

Vagyonhasznosító Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Alapító okirat aláírására. 

 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló (Könyvvizsgálói 

eng. szám: 005982) díjazását változatlanul hagyja jóvá. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halas-T Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya:A Halasi Városgazda Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 
mellékletének módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Egy viszonylag régi szerződésről van szó, ezt felülvizsgálták. A következő hat-nyolc 
előterjesztés ennek a felülvizsgálatnak az eredményét képezi. Próbálják rendezni a viszonyokat.  
 

-----Kérdések----- 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Szeretné kérni, hogy lehetne kicsit elmagyarázni, vagy tájékoztatást adni erről a hat-hét 
napirendi pontot átfogó változtatásról. Megmondja őszintén, hogy próbálta ezeket az 
előterjesztéseket nagyon mélyen átnézni, átvizsgálni, de egészen őszinte lesz, hogy többszöri 
elolvasás után sem tudott igazán rájönni, hogy pontosan mit és miért, hogyan csinálnak most. 
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Hagy kérje az előterjesztés készítőjét, hogy egy kicsi továbbképzést ebben a tekintetben adjon 
nekik, hogy lássák az előterjesztések célját.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Valóban jogi kérdésekről van szó, alapvetően ezért szükséges ezeket a szerződéseket 
felülvizsgálni.  
 
Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző: 
 
Bár szerette volna tudni, hogy mi a konkrét kérdés, mi az, ami nem világos ezekből az 
előterjesztésekből. Nagyon röviden megkísérli összefoglalni, hogy miről is van itt szó.  
Nagyon régre nyúlnak vissza a szálak. Még egy TÖV-ös szerződés volt a város és az akkori 
vagyongazdálkodó cég, a TÖV között. Ez egy féloldalas szerződés volt nagyjából. Amikor az 
ÁSZ (ld. Állami Számvevőszék) itt volt náluk ellenőrzésen, ő is kifejtette a véleményét, hogy ez a 
szerződés nem megfelelő. Az ÁSZ intézkedési tervben kötelezettséget vállaltak arra, hogy 
rendezik ezeket a vagyongazdálkodással kapcsolatos viszonyaikat. Nem elégséges a 
vagyonrendeletükkel rendelkezni arról, hogy a Városgazda Zrt. részére átadják ezeket az 
ingatlanokat. A nemzeti vagyonról szóló törvény kifejezetten szerződés megkötéséhez köti 
mindezt. Ezeknek a szerződéseknek a megkötését terjesztik most a képviselő-testület elé abban a 
formában, ahogy azt a jogszabályok megkívánják. Ezért kerül megszüntetésre a korábbi 
TÖV-ös szerződés, mert az azokban foglaltak a mai jogszabályi környezetben már nem állják 
meg a helyüket. Nagyon röviden ennyiben foglalná össze. Az egészet fogja össze, így van. 
 
Patocskai Tamás képviselő: 
 
Rendezésre kerül, hogy mi kerül a Városgazda Zrt.-hez és mi kerül vissza esetleg a Városgazda 
Zrt.-től az önkormányzathoz. Az önkormányzatnál melyik osztályra kerülnek ezek a 
vagyonelemek és ezeknek a hasznosítása. Kinek a feladata lesz, ha erről esetleg megtudhatnak 
valamit?  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Nem változik a struktúra, csak helyre rakják jogilag. Az ÁSZ azt jelezte feléjük, hogy azzal a 
módszerrel, amellyel ők a vagyontárgyakat átadták a Városgazda Zrt.-nek, az nem volt jogilag 
megfelelő. Ezt rendezik most ezekkel. Nem igazándiból ingatlanmozgás ezzel a 
döntéssorozattal, amit most hajtanak végre.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Köszöni Jegyző asszonynak a választ. Valóban ez nem volt teljesen világos. Egy-egy 
előterjesztés esetén látta, hogy mi történik, s mi a határozati javaslat lényege, csak azt nem látta 
át teljesen koncepcionálisan, hogy ennek az egész csokornak együttesen mi a célja és 
legfőképpen mi volt az indikátora, ami az egészet kiváltotta. Így már akkor teljesen érthető. 
Tulajdonképpen ezek, amelyek a következőkben megszüntetésre kerülnek, azoknak egy nagy 
szerződésbe fognak beleolvadni. Nem volt teljesen világos. Köszöni szépen a választ, így 
rendben van. 
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Fülöp Róbert polgármester:  
 
Köszöni a hozzászólást. Úgy látja, hogy más jelentkező nincs, így a vitát lezárja, s a határozati 
javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1066   Száma: 17.05.25/18/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat #20; 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 
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 
Hunyadi Péter Távol FIDESZ 
 
     
1066   Száma: 2017.05.25/18/0/A/KT 
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159/2017. Kth. 
A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés mellékletének 
módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 30. napi hatállyal 

hatályon kívül helyezi a Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Támogatási szerződés 
mellékletének 2. számú módosítása tárgyában hozott 279/2016. Kth. számú határozatát. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 01. napi hatállyal 
elfogadja a Halasi Városgazda Zrt-vel 2007. december 17-én kötött Közszolgáltatási 
Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő támogatott tevékenységek 
felsorolásának sorszámokkal ellátott formátumban történő módosítását és további 
pontokkal történő kiegészítését közfeladatok ellátásának biztosítása céljából. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött Együttműködési megállapodásban 
foglaltak alapján amennyiben szükséges, úgy meghatározza a Halasi Városgazda Zrt. 
közreműködését. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a lakásgazdálkodás körében lévő ingatlanok számáról, helyzetéről, státuszáról 
folyamatosan tájékoztassa a Halasi Városgazda Zrt.-t. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 
 
Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 
dr. Rékasi Cecília, jogi referens 
Halasi Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata és a TÖV Vagyonkezelő Kft. (jogutód 
Halasi Városgazda Zrt.) között fennálló megbízási szerződés megszüntetése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  
 
Az előterjesztés tulajdonképpen ugyanazt a csokrot viszi tovább, ahogy ezt előbb 
megfogalmazták.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1067   Száma: 17.05.25/19/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:48  
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: 
 
 
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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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1067   Száma: 2017.05.25/19/0/A/KT 
 
160/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a TÖV Vagyonkezelő Kft. (jogutód Halasi Városgazda 
Zrt.) között fennálló megbízási szerződés megszüntetése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és TÖV Vagyonkezelő Kft. jogutódjaként 
eljáró Halasi Városgazda Zrt. között létrejött Megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszűntetését.  
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya tekintetében 
létrejött hasznosítási szerződés megszüntetése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ez az előterjesztés még mindig ennek a csokornak a része.  
 

-----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 
 
#: 1068   Száma: 17.05.25/20/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat #22; 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 
Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
Tapodi Attila Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1068   Száma: 2017.05.25/20/0/A/KT 
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161/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya tekintetében létrejött 
hasznosítási szerződés megszüntetése 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben 
szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt között a 
Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. szám alatti sportpálya tekintetében létrejött Üzemeltetési 
és hasznosítási szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését.  
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
Határidő:  2017. június 30. 
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 analitikus 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Bem 
utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ez is a csokor részeként eléjük került előterjesztés.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1069   Száma: 17.05.25/21/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat #23; 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 
Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
Tapodi Attila Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1069   Száma: 2017.05.25/21/0/A/KT 
 
 
162/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Bem utca 2. szám alatti 
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ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
mellékletben szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda 
Zrt. között a Kiskunhalas, Bem utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött 
Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
 
Határidő:  2017. június 30. 
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 analitikus 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Hősök 
tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” tekintetében létrejött Vagyonkezelési 
szerződés megszüntetése 
 
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.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 1070   Száma: 17.05.25/22/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat #24; 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 
Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
Tapodi Attila Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1070   Száma: 2017.05.25/22/0/A/KT 
 
163/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti 
ingatlanban lévő „szálloda” tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
mellékletében szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda 
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Zrt között a Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám alatti ingatlanban lévő „szálloda” 
tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűntetését.  

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:  2017. június 30. 
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 analitikus 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

23 
 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent 
Imre utca 2. szám alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés 
megszüntetése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Továbbra is haladnak ebben a sorban, ugyanaz a téma, csak újabb ingatlannal kapcsolatban.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 1071   Száma: 17.05.25/23/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat #25; 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 
Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
Tapodi Attila Igen SHT 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1071   Száma: 2017.05.25/23/0/A/KT 
 
164/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám 
alatti ingatlan tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés megszüntetése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
mellékletben szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda 
Zrt között a Kiskunhalas, Szent Imre utca 2. szám alatti ingatlan (volt Kálmán 
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szanatórium) tekintetében létrejött Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel 
történő megszűntetését.  

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2017. június 30. 
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 analitikus 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. fsz. 15. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

24 
 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő üzleti célú ingatlanok 
hasznosításba adása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ez az előterjesztés zárja a sort. Ebben az előterjesztésben adják oda hasznosítási formában oda 
a Városgazda Zrt.-nek az imént megszüntetett szerződésekben foglalt ingatlanokat.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1072   Száma: 17.05.25/24/0/A/KT 
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Ideje: 2017 május 25 14:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat #26; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
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 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1072   Száma: 2017.05.25/24/0/A/KT 
 
 
165/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában lévő üzleti célú ingatlanok hasznosításba 
adása 
 

H a t á r o z a t  
 
1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra, 

visszterhesen az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba 
adja a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat a Halasi Városgazda Zrt. 
részére.  
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2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a mellékletben lévő Hasznosítási szerződés aláírására. 

3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 30. napi hatállyal 
hatályon kívül helyezi a Városháza épületében üzlethelyiségek bérleti szerződésének 
módosításáról szóló 63/2016. Kth. számú határozatát. 

4) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 30. napi hatállyal 
hatályon kívül helyezi „A 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/E szám alatti ingatlan 
Halasi Városgazda Zrt. részére történő átadása, hasznosítás céljából” tárgyában hozott 
130/2015. Kth. számú határozatot. 

 
Határidő:  2017.június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kollárné Dr. Lengyel Linda aljegyző 
Dr. Rékasi Cecília jogi referens 
Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Mikó Istvánné analitikus 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1. Fsz.15. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ez egy komoly anyag volt. 
 

-----Napirendi pont----- 
25 

 
25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Jelentés a 2016. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a jelentés elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
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#: 1073   Száma: 17.05.25/25/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat #27; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
 
 
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 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1073   Száma: 2017.05.25/25/0/A/KT 
 
166/2017. Kth. 
Jelentés a 2016. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól  
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben végrehajtott 
felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített, a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
László Mária belső ellenőr 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése 
pályázati felhívásra pályázat beadásának engedélyezése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázat beadásához való hozzájárulásról kéri a 
képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1074   Száma: 17.05.25/26/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat #28; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 14 100.00 93.33 14 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 1   6.67 1 
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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 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1074   Száma: 2017.05.25/26/0/A/KT 
 
167/2017. Kth. 
EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra 
pályázat beadásának engedélyezése 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete hozzájárul az EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és 
rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra pályázat benyújtásához. 
A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg 
a 100.000.000 Ft-ot, azaz egyszáz millió forintot. A pályázat 100 %-os intenzitású, 
amelyre tekintettel önerő biztosítása nem szükséges. 
 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
EFOP-2.2.3-17 azonosító számú pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentációkat 
aláírja és az egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

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

27 
 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és 
közhasznúsági mellékleteinek elfogadása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Juhász Gábor közművelődési referens más elfoglaltsága miatt nem tud köztük lenni. 
Megpróbálnak választ adni, illetve úgy látja, hogy az alapítványok képviselői is jelen vannak 
közöttük. Ha lesz kérdés, igyekeznek megválaszolni.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Annyiban szeretne itt megemlékezni azokról a személyekről, akik ezekben a 
közalapítványokban dolgoznak akár kurátorként, akár felügyelő bizottsági tagként, hogy 
megköszönjék a munkájukat, hiszen ezt térítésmentesen teszik többségében. Szerinte minden 
egyes közalapítványuk hasznos feladatot lát el mind kulturális, mind sport, vagy akár egyéb 
területeken. A mindennapokban látja, hogy sokszor ez elég komoly elfoglaltságot is jelent 
amellett, hogy ahogy említette, ez senkinek nem a főállása, ami egy önként vállalt feladat. Azt 
azért tudni kell, hogy ezekhez az alapítványokhoz a városnak számtalan rendezvénye, 
programja kapcsolódik. Mégegyszer szeretné megköszönni a munkájukat és azt kérni az itt 
lévőktől, hogy tolmácsolják a kollegáik felé.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
A hozzászólás szerinte mindannyiuk nevében szólt. Köszönik az alapítványok minden 
dolgozójának és minden önkéntesének a munkáját.  
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámolók elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1075   Száma: 17.05.25/27/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 14:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat #29; Elfogadva 
Egyszerű 
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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 
 
     
1075   Száma: 2017.05.25/27/0/A/KT 
 
 
168/2017. Kth. 
Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 
mellékleteinek elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 
Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 
Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Városért 
Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Juhász Gábor közművelődési referens 
Karsai Zsuzsanna elnök, Berki Viola Közalapítvány, Dr. Nagy Mór u. 26. 
Pajor Kálmán elnök Halasi Csipke Közalapítvány, Kossuth u.37/A 
Horváth Anikó elnök, Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, Kertész u. 28/a 
Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány, Szent Gy. tér 12. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

28 
 
28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Javaslat a 6.sz. gyermek háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó 
előszerződés megkötésére  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Igazándiból benne van a címében a lényeg. Ennek a háziorvosi praxisnak vélhetően új gazdája 
lesz a jövőben, vagy új tulajdonosa lesz. Vele kellene előszerződést kötniük.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1076   Száma: 17.05.25/28/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat #30; Elfogadva 
Egyszerű 
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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 
 
     
1076   Száma: 2017.05.25/28/0/A/KT 
 
 
169/2017. Kth. 
Javaslat a 6. sz. gyermek háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. Zentay és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel a kiskunhalasi 6. számú gyermekorvosi praxis 
működtetésére az 1. számú melléklet szerinti előszerződés megkötéséhez. 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
előszerződés aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a kiskunhalasi 6. sz. gyermek háziorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis 
tekintetében a gyermek háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 
végzésére Dr. Zentay és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási 
szerződést, az 1. számú melléklet szerinti előszerződés alapján megkösse. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a 2. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló nyilatkozatot aláírja. 
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Határidő:  2017.június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: érintettek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Gazdasági okokból autót szeretnének cserélni a tanyagondnoki szolgálatnál. Az autó konkrétan 
meg van jelölve a szakmai programban, ezért szükséges ennek módosítása.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1077   Száma: 17.05.25/29/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat #31; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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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 
 
     
1077   Száma: 2017.05.25/29/0/A/KT 
 
 
170/2017. Kth. 
Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. számú mellékletben 

szereplő 1. számú Tanyagondnoki Szolgálat módosított Szakmai Programját   
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja. számú 
mellékletben szereplő II. számú Tanyagondnoki Szolgálat módosított Szakmai Programját   

 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: tanyagondnokok 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
30 

 
30. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
A tavalyi évben végzett tevékenységét mutatja be a tanyagondnoki szolgálat.  
 

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Kuris István László képviselő: 
 
Meg szeretné köszönni azt az utolsó gondolatot, ami ide lett írva a beszámolóban, miszerint 
indokolt további tanyagondnoki szolgálatot indítani és működtetni. Tudja és bízik abban, hogy 
a Polgármester úr ezen gondolkodik, hogy miként tudnák ezt a fennálló problémát megoldani, s 
további szolgálatot indítani. Amikor a tanyagondnoki szolgálat elindult, azt fogalmazta meg, 
hogy a tanyagondnok testvére lesz a külterületen élő egyedülállóknak és családtagja a városon 
kívül élő rászoruló családoknak. Azt is tudják, hogy ők nem a munkaidejükben dolgoznak, 
hanem jóval azon is túl. Egy teljes mértékben lelkiismeretes szolgálatot látnak el, ezért köszönet 
jár nekik.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Azt tudja mondani egyébként Képviselő úrnak, hogy a ciklus elején még nem volt az 
önkormányzatnak tanyagondnoki szolgálata, egyetlen szolgálat működött a városban, amit a 
Baptista Egyház működtetett. Ez a szolgálat továbbra is működik. Jelen pillanatban három 
szolgálat látja el a külterületen a feladatát. Valóban a számok alapján azt mutatja, hogy 
fejleszthető és fejlesztendő, hiszen tíz szolgálatot is el tudna viselni a külterület. A külterületi 
lakosság létszáma alapján tíz szolgálat is létrehozható lenne a városban. Azt látja, hogy egyre 
nehezebben tudják átvinni ezeket az igényeiket a szociális minisztériumon, főleg amiatt, hogy 
ezt komoly normatív résszel támogatja az állam is. Meg fogják próbálni és további 
kezdeményezéseket fognak indítani a minisztérium felé, s meglátják, hogy milyen fogadtatással 
bír. Örül ennek is, hogy ezt a két szolgálatot be tudták indítani. A beszámoló alapján és azt 
gondolja, hogy a lakossági visszajelzések alapján is az a tapasztalat, hogy ennek a szolgálatnak 
örülnek a külterületen élők. Ezúton is köszönik a tanyagondnokok munkáját és a jövőben is jó 
egészséget és jó munkát kívánnak nekik.  
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 
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szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1078   Száma: 17.05.25/30/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat #32; 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 
 
     
1078   Száma: 2017.05.25/30/0/A/KT 
 
 
171/2017. Kth. 
Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló   
 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzata a Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: tanyagondnokok 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

31. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Felhatalmazás komplex közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítását 
célzó pályázat benyújtására 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Az idei évi TOP-os pályázatokba kívánják benyújtani ezt a pályázatot, amely kerékpárút 
fejlesztésre és a buszállomás rekonstrukcióra összpontosít nagymértékben.  
 

-----Kérdések----- 
 
Patocskai Tamás képviselő: 
 
A buszpályaudvar áthelyezése, kihelyezése többször már téma volt a különböző önkormányzati 
üléseken. Hol tart ez a dolog? Lesz-e ebből valami, vagy lát-e lehetőséget erre Polgármester 
úr? Nem ütközik-e későbbi fejlesztéssel, vagy koncepcióval?  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Azt gondolja, hogy a mostani lehetőségeiket megvizsgálva abba az irányba vinnék el ezt az 
ügyet, hogy buszállomást lehetőleg ezen a helyszínen újítsák meg, ahol most is an. Ennek a 
dilemmáját az okozza, hogy ez viszonylag egy szűk terület, nem sok tere van a fejlesztésnek. 
Másik oldalról viszont nagyon jó a belvárosi fekvés miatt. Ennek a két tényezőnek az 
összehasonlításánál abba az irányba hajlottak, hogy inkább maradjon meg ez a mostani 
konstrukció, s próbálják meg inkább a várakozó buszok létszámát csökkenteni itt a 
belvárosban, s ezzel nyerni egy kis fejlesztési területet, s megmaradni itt. A koncepció az, hogy 
a mostani helyszínen fejlesztenének, s a mostani állomást teljes egészében megszüntetve egy új, 
korszerű állomás jöhetne létre, amennyiben ezen a pályázaton sikeresen tudnak részt venni. Ez 
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nem is annyira messze a jövőben megvalósítható cél, hanem ha ugyanazt az ütemet veszik 
alapul, amelyben a tavalyi pályázataik is mentek, akkor a jövő évben valamikor, remélik, hogy 
az év első szakaszában eldőlhet ennek a pályázatnak a sorsa. Amennyiben pozitív, akkor neki is 
tudnak esni a fejlesztésnek. Reméli, hogy egy-két éven belül ez a beruházás meg fog valósulni és 
meg tud újulni a buszállomás. Azt gondolja, hogy nagyon ráfér erre a területre a megújulás és a 
frissítés. Reméli, hogy ezzel meg tudta válaszolni a kérdést.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Röviden ezt a pályázatot, amit be kívánnak nyújtani, úgy tudná megfogalmazni, hogy a 
városközpont rekonstrukciónak a kiterjesztése, továbbgondolása lenne. A korábbi akcióterület 
kiterjesztésével két fő csapásirány hangzott el. Az egyik a buszállomás környezetének a rendbe 
tétele lenne. Tovább szeretné erősíteni ezt a gondolatot. Továbbra is az a szándékuk, hogy a 
buszok itt álljanak meg a városközpontban, azonban ne itt várakozzanak, ne itt foglalják a 
helyet. Ez az egyik fontos cél, a másik pedig az ott lévő környezet megújítása, hiszen az látható, 
hogy itt elég komoly lemaradásuk van.  
A most meglévő kerékpárút, ami a kórháztól a Szilády Gimnázium sarkáig tart, ezt szeretnék 
továbbhúzni, folytatni a vasútállomásig, ezzel a várost átszelő kerékpárút hálózatot bővíteni. 
Már a mai napon kaptak ezzel kapcsolatban észrevételt, hogy a terveken módosítani kellene. Ez 
azért is furcsa, mert még nincsenek tervek. Azt tudja innen is ígérni mindenkinek, főleg a Thúry 
utcában lévő akár üzlet-, akár lakástulajdonosoknak, akiket ez nyilván nagyban érinthet, 
–szerinte Vincze Attila képviselőtársa is ugyanígy fog eljárni, aki a tervezett kerékpárút további 
szakasza mellett ténykedik képviselőként- tájékoztatni fogják a lakosságot. Minden egyes ilyen 
forgalmi rend változásnál, vagy építésnél az elsődleges partnereik nyilván az ott élők, vagy az 
ott üzlettel rendelkezők. Egyelőre nem tudják megmutatni a terveket, mert még csak most kérik 
a felhatalmazást, hogy ezt a tervezést elindíthassák. Amint meglesznek, fognak erről 
tájékoztatást adni. Még abban is bíznak, hogy ez a két nagy eleme a projektnek esetleg olyan 
költségbecsléssel tud elkészülni, hogy egyéb közlekedésfejlesztési elemeket is be tudnak emelni. 
Erre is van számtalan elképzelésük, bár kissé tart attól, hogy ez a két dolog önmagában 
felemészti a rendelkezésre álló keretet, de azon dolgoznak majd a kollégák, hogy esetleg más, 
egyéb típusú fejlesztések is ideférjenek.  
 
Patocskai Tamás képviselő: 
 
Gyakorlatilag csak annyit szeretett volna elmondani, hogy ráfér erre a buszpályaudvarra a 
környékének a rendezése. Elsősorban a padkák és a járdák állapotát látja az ember nap, mint 
nap, vagy ha piaci napon jár. Nagyon nehéz közlekedni, amikor tömegek vannak. Hála istennek 
ez a pályázat remélik lehetőséget ad arra, hogy a városrehabilitációba ez a tér is bekerüljön és 
tényleg korszerű legyen. Maximálisan támogatja. Remélik, hogy most felmerült és meg is 
valósul. Úgy legyen. 
 
Vincze Attila képviselő: 
 
Igen, ez egy nagyon várt pályázat, hiszen a körzetben élők nagyon sokszor kérdezték, hogy 
mikor lesz meghosszabbítva a kerékpárút. Úgy gondolja, ha ez nyertes pályázat lesz, akkor még 
ebben a ciklusban megvalósul és mindenki megelégedésére fog megvalósulni, s megszűnnek 
azok az anomáliák, amelyek zöld területeknek a kerékpárral történő bejárásával járnak. 
Nagyon támogatja.  



105 
 

 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Reméli, hogy sikeresek lesznek ezen pályázat 
kapcsán és a közlekedésük fejlesztésében tudnak egy nagyot előre lépni. Ez egy tényleg nagyon 
fontos pályázat a város számára. Bízik benne, hogy sikeresek lesznek benne. Először el kell 
fogadniuk a pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot.  
A pályázat benyújtásának támogatásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1079   Száma: 17.05.25/31/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:13  
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 
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 
 
     
1079   Száma: 2017.05.25/31/0/A/KT 
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172/2017. Kth. 
Felhatalmazás komplex közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítását célzó pályázat 
benyújtására 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1.-16 BK1 
kódszámú pályázati felhívás szerint „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések 
Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 500 millió forint támogatási összeggel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a támogatási szerződés 
megkötésére, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok 
megtételére. 
A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni a 
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel, felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő:  azonnal 
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----- 

32 
 
32. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázatok kapcsán 
Támogatási Szerződés aláírására és a pályázatok megvalósítására 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 
 
Az előterjesztésben ugyan szerepel, de azt gondolta, hogy nem haszontalan, ha el is hangzik 
szóban. A jelenlegi döntés előzménye az, hogy 2016-ban a képviselő-testület rengeteg TOP 
felhívás keretében kiírt pályázatra nyújtott be pályázatot. Az akkori felhatalmazáskor 
elhangzott az, hogy a támogatási szerződés aláírását megelőzően mégegyszer a 
képviselő-testület elé kerül ez a csomag. Újabb felhatalmazás alapján írhatja alá a 
polgármester a szerződéseket. Ez az a csomag, amire a Frakcióvezető úr a napirend előtt 
felszólalásában is utalt. A napirend tárgyát képező öt pályázat aláírására való felhatalmazás ez 
a 120 millió Ft-nyi fejlesztés, ami támogatási szerződések nyomán majd a városban elköltésre 
kerül.  
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-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Két dolgot szeretne ezzel kapcsolatosan elmondani. Az egyik, hogy ezzel kapcsolatosan volt dr. 
Skribanek Zoltán képviselő hozzászólása napirend előtt. Gondolkodott, hogy ott szóljon-e, de 
végül nem szólt. Itt mindenképp szeretné jelezni, hogy ezt a napirend előtti hozzászólást 
Polgármester úrnak nem lett volna szabad elengednie, hiszen az SZMSZ értelmében nem lehet 
napirend előtti felszólalás témája olyan téma, ami napirenden szerepel. Ezt itt kellett volna 
elmondania Képviselő úrnak, hogy lehessen rá reflektálni. Semmi gond, cirka 2,5-3 órával 
később, vagy nem tudja mennyivel később, azért reagálna ezzel kapcsolatban.  
Azt szeretné leszögezni, mielőtt esetleg bárki rögtön elkezdené szándékosan félreértelmezni a 
szavait, hogy a pályázataik sikerének, s ezeknek a pályázatoknak, s a fejlesztéseknek 
természetesen ő maga is örül, s teljes mértékben támogatja. Azonban Képviselő úr napirend 
előtti hozzászólásában egy kis pontosítást mindenképpen kell tennie, mert a kormányzati és a 
kormányhoz közeli médiából nap, mint nap hallják most már hónapok óta, hogy „Állítsuk meg 
Brüsszelt!”. Itt most valamiért érdekes módon Képviselő úrtól nem hangzott el ez a szó, hogy 
Brüsszel. Miközben a Fidesz az egyik kezével hónapok óta Brüsszelt szeretné megállítani, azért 
azt hagy tegye hozzá, ami ebből a napirend előtti hozzászólásból lejött, mely szerint ez ennek a 
városvezetésnek, vagy a Fidesz kormánynak lenne az érdeme, hogy ilyen sok pénzt tudnak 
elkölteni, azért tegyék hozzá, hogy arról a helyről származik, amit a másik oldal hónapok óta 
megállítani szeretne. Csak azért gondolta pontosítani, mert így kerek a történet, hogy ezek is 
európai uniós, brüsszeli pénzek. Ha Brüsszelt megállítani akarják, akkor ne feltétlenül adják el 
saját sikerükként azokat a pénzeket, amely nem magyar adófizetők pénze. Igenis tudomásul kell 
venniük, hogy ezek európai uniós állampolgárok adóforintjaiból származnak. Ezekből tudnak 
itt most fejleszteni. Azt gondolja, hogy így korrekt a történet.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Azt gondolja, hogy itt Képviselő úr keveri a szezont a fazonnal. Az „Állítsuk meg Brüsszelt!” a 
bevándorláspolitikára vonatkozik, nem pedig arra, hogy a fejlesztési pénzek álljanak meg. 
Szerinte soha senki nem mondta, hogy hagyják abba a fejlesztéseket, mondjanak nemet arra, 
hogy európai uniós támogatások érkezzenek. Azt mondták, hogy ne legyenek olyan 
kvótarendszerek, amelyek Kiskunhalasra hoznak menekülteket. Szerinte ez egy jogos észrevétel, 
ezzel maga egyet tud érteni. Nincs ezzel gond. A másik oldalról azt is tudni kell, hogy azok a 
pénzek, amelyek ideérkeznek, egy részben a magyar adófizetőktől érkeznek Brüsszelbe. 
Higgyék el képviselő urak, hogy ők lemondtak az unió javára a vámról, erről-arról, ami 
összegekből ezek az alapok megképződnek. Nem kell szerinte összekeverni ezt a két kérdéskört. 
Azt gondolja, főleg ennél az előterjesztésnél, annak kell örülni ennél az asztalnál, hogy a 
városuk épülni fog, szépülni fog. Nem is gondolta, hogy ide fognak hozna ilyen magas politikai 
kérdést, ha szabad ezt így mondani. Ennek nem örül.  
 
Patocskai Tamás képviselő: 
 
Ezzel tud egyetérteni, örüljenek neki, hogy végre a pályázatukra döntés született és közel 1,1 
milliárd Ft be is épülhet ide a városba. Ez egy nagyon jó dolog. Tovább szeretné lökni ezt a 
labdát olyan szempontból, hogy a múzeum bővítésére 369 millió Ft, majdnem 370 millió Ft 
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pályázati pénz fog megérkezni. Ez kiváltja a költségvetésben, ha jól emlékszik 286 millió Ft 
saját erőt állítottak be, hogy mindenképpen a Bay gyűjteménynek megcsinálják a 
múzeumfejlesztést. Ez közel 80 millió Ft-tal több. Ez az összeg ezek szerint megérkezik. Építsék 
meg. Lesz majd a következő pályázatban is, amikor az egész Bay gyűjteményt és a múzeumot 
tovább lehet még korszerűsíteni. Ez így legyen. Úgy lökné tovább ezt a labdát, hogy az így a 
saját forrásban, költségvetésben lekötött 286 millió Ft nagyságrendet újra kellene gondolni. 
Újra kellene gondolni, hogy mire tudnák fordítani. A költségvetés elfogadásának tárgyalásakor 
is kapott egy ígéretet Polgármester úrtól, hogy fel lehetne gyorsítani, ha ez a pályázat tényleg 
érkezik, akkor fel is gyorsítanák a gyűjtőutak felújítását. Nagyon fontos, hogy az utak állapota 
is fejlődjön. Kerékpárutat építenek, buszpályaudvart fejlesztenek, mármint pályázatot adnak 
be. Remélik, hogy azok is nyernek az előbbi napirendi pontban. Vegyék elő azt a határozatot, 
amiben ütemezték a gyűjtőutak felújítását és tekintsék át. Úgy néz ki, amikor a költségvetést 
elfogadták, akkor is jelezték és látták, hogy rendben lesz, végrehajtható, van benne tartalék. 
Most plusz nőtt ez az úgynevezett mozgástér. Javasolja, hogy ebbe az irányba mozduljanak el, s 
beszéljenek majd róla.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Abszolút egyetértenek Képviselő úrral. Valóban a gyűjtőutak felújításának az ütemén 
gyorsítani mindenképpen egy szükségszerű megoldás lenne. Úgy véli, hogy el tudnak mozdulni 
ebbe az irányba. Azért mondja, hogy reméli, mert most már ott tartanak, hogy időnként 
tervezési kapacitási problémáik vannak. Nincs, aki megcsinálja. Innentől lehet, hogy nem az 
lesz a baj, hogy honnan szereznek rá forrást, hanem ki fogja megcsinálni, s megtervezni. 
Reméli, hogy ezen is át tudnak lendülni és megfelelő célokat fognak tudni találni. 
Mindazonáltal ezeket a pályázatokat végre is kell tudni hajtani. Ezekhez is szükség lesz olyan 
forrásokra, amelyeket előfinanszíroznak. 1,1 milliárd Ft-ról van szó, a likviditásukat keményen 
igénybe fogja venni, hogy hitelek nélkül ezt a teljes pályázati csomagot végig tudják vinni. 
Ehhez szükség lesz tartalékokra. Nem mondja, hogy nem tudnak ebből valamennyit felhasználni 
ezen célokra, de valamekkora összeg biztosan kelleni fog magához a pályázatok 
véghezviteléhez is.  
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Abszolút érti azt, nyilván most nem erről beszélnek, de csak közel 1,2 milliárd Ft érkezik 
Halasra, hanem Brüsszeleznek, de nekik ez is egy kedves téma abból a szempontból, hogy igenis 
van mit elrendezni. Attól óva intené képviselőtársait, azt higgyék, hogy ezek a Brüsszelből 
érkező források kenyéradományok lennének. Ahogy Polgármester úr is jelezte, elég komoly 
vámbevételekről mondanak le, illetve Magyarország is befizet ebbe a közös kasszába. 
Korábban elég közelről ismerte ezeknek az európai uniós projekteknek az előkészítését. A 
komolyabb Nyugat-Európai országok elég jól előkészítik ezt abból a szempontból, hogy ezeknek 
a forrásoknak egy jelentős része nekik egy piacszerzés. Akár az eszközbeszerzések, akár a 
beruházások kapcsán nagyon jól nyomon lehet követni, hogy ez a forrás visszamegy. Ez az élet 
rendje, ettől függetlenül véleménye szerint örülniük kell.  
Hogy miért kell Brüsszelt megállítani, sajnos elég komoly apropója van ennek pont a héten. 
Most abban az Angliában, ahol a főváros polgármestere muszlim és a 2016-ban leggyakoribb 
név az Ali volt, ott most rácsodálkoznak, hova jutott a világ. Szerinte abban soha nem volt 
köztük vita, hogy nem akarnának rácsodálkozni így a világra, s észrevenni, hogy Magyarország 
már nem Magyarország. Valóban van a jelenlegi kormányzatnak, vagy az ő pártcsaládjuknak 
egy vitája Brüsszellel. Az európai uniós forrásfelhasználásról pedig higgyék el, hogy elég 
komoly érdekeket fűz ehhez Nyugat-Európa.  
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Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
Váradi képviselő úr hivatkozott a napirend előtti felszólalásra, bár Polgármester úr és 
Alpolgármester úr jórészt megválaszolta a felvetést, de úgy illik, hogy ő is erre reagáljon. Az 
egészen bizonyos és ezt szerinte bármilyen oldalon mozgó közgazdász leírta, elmondta, hogy az 
unióba való belépésük kezdeti évében nettó befizetők voltak, tehát több tagdíjat fizettek be az 
első években, mint amit visszakaptak. Most van az az időszak, amikor valamennyit vissza is 
kapnak. Ahogy elhangzott, amikor ők beléptek az unióba, lemondtak arról, hogy a 
vámbevételeiknek egy jó részét nem maguknál tartják, hanem az uniónak továbbjuttatják. Az az 
éves hozzájárulás az unió közös kasszájához, -úgy látja, hogy jobban elfogadható Vizkeleti 
képviselő úrnak ez a megfogalmazás- amit minden évben az unióba befizetnek a közös pénzügyi 
kasszába, ha ezeket a tételeket összeadják és összevetik azzal az összeggel, amit most ebben a 
hat éves periódusban az ország visszakap, akkor ez nem olyan túl nagy különbséget mutat. Ha 
ehhez még hozzáadják azt is, hogy a belépésüket követően piacot vásároltak tőkeerős nyugati 
cégek és komplett magyar nemzetgazdasági ágazatokat vásároltak fel, privatizáltak, majd 
megszüntettek, s ezeknek a termékeknek a helyébe a gyenge minőségű termékeikkel árasztották 
el a magyar lakosságot, s hogy lehetőséget kaptak arra a nyugati cégek, hogy a megtermelt 
profitjukat jórészt adózatlanul az országból kivigyék, akkor azt mondhatják, hogy sokkal 
jobban megérte az unió nyugati, gazdag államainak ez a keleti bővítés, mint az, amit most ők 
így részben visszakapnak. Ő is úgy gondolja, hogy ez a valós helyzet. Aki ennek a témának 
utánajárt, ezt nagyon jól tudja.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Valószínűleg ezt a történetet el lehet adni egy olyan településen, ahol se tévé, se áram, se újság 
és az emberek száz éve nem találkoztak másik faluból jövő emberrel. Ez komplett őrültség volt, 
amit itt hallottak. Magyarország valóban befizetője az Európai Uniónak, de töredékét fizetik be 
annak, mint amit kapnak az Európai Uniótól. Csodálkoznak itt a képviselők, de nem tudja, hogy 
melyik országban élnek akkor, lehet, hogy egy Fidesz által vizionált kis országban, ahol ők 
mindenkinek a megmentői és ők fizetnek ebben a világban. Ez nem így van. Jó lenne, ha most 
már lelépnének a földre.  
Mindig örül annak, ha pénzt kapnak, s minden egyes forintot, amit adnak, azt el kell fogadni és 
a városra kell költeni. Nagyon örül ennek az öt pályázatnak is, amit megnyertek és ez teljesen 
rendben van.  
Ahhoz szeretett volna inkább csatlakozni és nem politizálni ennek a napirendi pontnak a 
kapcsán, de Patocskai képviselő úr már megelőzte, hogy készüljön egy tervezet arról, amit a két 
hónappal ezelőtti testületin beszéltek, hogy Thorma János Múzeumba befektetett forrást majd 
útjavításra használják, s előre tervezett utakon kívül mit tudnának gyorsabb ütemben felújítani, 
s melyek lennének azok a gyűjtőutak, amit ennek a forrásnak –ha nem is az egész forrásnak- a 
terhére meg tudnának valósítani a városban, hogy lássák azt a lakosok is, hogy ezt a pénzt nem 
teszik vissza a pénztárcájukba, hanem megpróbálják azért a kényelmükre elkölteni.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Azt tudja elmondani Képviselő úrnak, hogy elfogadtak egy sorrendet a gyűjtőutak felújításáról. 
Ebben a következő utcák a Tinódi és a Szabadkai. Már gyakorlatilag keresik a tervezőt rá, pont 
ezen okoknál fogva, hogy szeretnének tisztán látni, mennyibe kerülnek, tervezői becslés. 
Szerinte a júniusi testületi ülésen már lesz költségvetés módosítás, akkor már elő tudjanak állni 
azzal az elképzeléssel, ami egyébként betakarja ezt. Ahogy említette, kelleni fog tartalék arra, 
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hogy ezeket a pályázatokat véghezvigyék, tehát nem lehet teljes mértékben nullára ezt az 
összeget leírni fejlesztésekkel, mert akkor az problémát jelent a most elfogadásra kerülő 
pályázatok végrehajthatóságát tekintve. Nyilvánvalóan lesz itt egy mozgásterük, amit érdemes 
lesz kihasználni. Szeretnék szerinte mindannyian a teremben, ha ezek az utak járhatóságát 
javítanák főleg ezeken a neuralgikus pontokon.  
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Ígéri, hogy nem fűzi tovább ő sem ezt az európai uniós vitanapot. Annyival zárná le, ha a 
Magyarország nem lenne jó az EU-nak, ha máskor nem, most már biztosan kitették volna őket 
az elmúlt hetek vitái miatt. Valami miatt csak jó ez a Magyarország ebbe az Európai Unióba.  
Örömmel hallja, hogy a képviselő urak az ellenzékben abban egyetértenek, hogy a város 
költségvetése csak rendben van abból a szempontból, hogy az utak tekintetében lehet kicsit 
többet vállalni. Azt hiszi, ebben sincs közöttük olyan nagy vita. Bizonyos útszakaszokra nagyon 
ráfér. Talán Osztályvezető úr célzott rá néhány gondolattal ezelőtt, illetve Polgármester úr is, 
hogy lassan már tervezőt sem lehet találni. Hogy az ország helyzete mennyire áll jól, vagy nem, 
szerinte azt mutatja, hogy akár az útfelújítások, akár az építőiparban van egy olyan komoly 
mozgolódás, hogy sokszor gondot jelent az, kit lehet egyáltalán megszólítani bizonyos munkák 
megtervezésére, vagy kivitelezésére. Ez valamilyen szempontból öröm, valamilyen szempontból 
pedig sem. Ő is azt tudja ígérni, hogy a Polgármester úr által említett gyűjtőutakban igyekeznek 
nagyobb fokozatra kapcsolni. Hála istennek ezt most már elsősorban nem az anyagi 
lehetőségeik gátolják, hanem az imént említett szakmai háttér lekötöttsége. Bízik benne, hogy a 
jövő év még intenzívebb tud lenni ebből a szempontból.  
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Túl messzire ő sem szeretne elmenni ezen a szálon. Azért hagy tegyen még hozzá néhány 
gondolatot. Azt gondolja nem eretnek ebben a vitában, mivel EU-s pénzekről van szó, az 
Európai Unió is szóba kerül. Már csak azért, mert figyeli a híradásokat, néz televíziót. 
Gyakorlatilag bármely fideszes, vagy kormányközeli politikust bármiről megkérdeznek, biztos, 
hogy a negyedik mondata, teljesen mindegy, hogy a kérdés mi volt, valószínűleg Brüsszel és 
Soros György nevét tartalmazni fogja.  
Visszakanyarodva ehhez a kérdéshez, azt gondolja, hogy Alpolgármester úrnak szerinte ide a 
bevándorláspolitikát teljesen értelmetlen behozni. Egy szóval nem beszélt 
bevándorláspolitikáról. Ha beszélne, higgye el, neki is megvan a véleménye róla és nem 
lepődne meg, de nagyon sok mindenben szerinte azonos lenne a véleményük. Ő most a 
pénzekről beszélt, arról beszélt, korrekt lett volna hozzátenni, hogy ezek a pénzek is az EU-ból 
származnak, Brüsszelből, amit éppen megállítani akarnak, s nemcsak bevándorlás ügyben, 
hanem ha figyelmesen nézik a kommunikációt, sok minden más területen is a kormányzat 
erőteljesen szembe megy az unióval. 
Hogy most az unióból kapnak, vagy uniónak adnak, elég sok közgazdasági nonszenszt hallott. 
Ha megkérdeznek közgazdászokat, hogy van-e Magyarországon gazdasági növekedés, azt 
fogják mondani, hogy igen van. Természetesen ezzel ő is egyetért, van gazdasági növekedés. 
Egyet ne felejtsenek el, hogy ebben például nagyon sokat köszönhetnek a német gazdaságnak, 
hiszen Magyarország erőteljesen német gazdaság függő. Ha német gazdaság innen tőkét vonna 
ki, akkor nagyon csúnyán megzuhanna a gazdasági növekedésük. Ebben a formában nem igaz, 
hogy csak piacnak kellenek nekik és innen csak szivattyúzzák ki a pénzt. Gondoljanak csak bele 
a győri, a kecskeméti beruházásokba, a beszállítóhálózatokba, hogy milyen ipart köszönhetnek 
ők a német gazdaságnak. Most csak a két legnagyobbat mondta. Továbbá azt se felejtsék el, 
hogy a gazdasági növekedésük kimutathatóan és bizonyíthatóan az elmúlt években európai 
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uniós forrásoknak is köszönhető, a magyar vállalkozások is ebből tudtak fejleszteni, 
munkahelyet teremteni. Azt se felejtsék el, hogy most utoljára osztanak uniós pénzeket, a 
2020-ig tartó ciklusbeli pénzeket. Választási kampány jön, a kormány szemmel láthatóan 
igyekszik nem 2020-ig, hanem 2018. tavaszáig kiszórni. Onnantól lesz baj, ha ezek a források 
megszűnnek.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Azt mondja, ha Brüsszelben vannak is viták, azt jelenti, hogy a magyar kormány a magyar 
érdekeket védi, és nemcsak bólogató Jánosként odaállnak és mindent aláírnak. Ezt egyébként jó 
szívvel veszi, legyenek is viták, védjék meg a magyar érdekeket. Ne legyen abból gond, hogy ez 
történik. Ezt egyébként úgy beállítani, hogy ez probléma, szerinte ez nagyon félreértése az 
ügyeknek.  
Elmentek és olyan vitát folytatnak, ami abszolút nem ennek az előterjesztésnek a tárgya. Azt 
kéri, hogy ezt a részét zárják le.  
 
Szűcs Csaba képviselő: 
 
Csak három mondat, mert Farkas alpolgármester úrnak elfogyott a hozzászólása, pedig biztos 
hozzászólt volna ő is.  
Épp ezt akarta mondani, amit Polgármester úr, attól függetlenül, hogy Brüsszel forrásokat ad 
Magyarországra, az nem azt jelenti, hogy Magyarországnak mindenre bólogatnia kell cserébe 
a pénz miatt. Elsősorban a magyar állampolgárok jogait és érdekeit kell képviselnie, utána 
pedig magáét az európai nemzetét. Az első ciklusban 2007-2013 között volt ilyen bólogatás a 
pénzért cserébe, meg is voltak a következményei. Azt gondolja, hogy egy kormányfőnek, 
államfőnek az a feladata, hogy elsősorban az adott nemzet érdekeit képviselje. Még így is, ha 
esetleg Brüsszelben vannak viták. Azt gondolja, hogy a viták arra jók, hogy leüljenek a 
tárgyalóasztalhoz, majd a végén közös nevezőre jussanak. Nem látja ennyire tragikusnak, 
ahogy előadták.  
 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 
 
Többedjére fordul elő, hogy amikor olyan napirend van előttük, ami a városnak egy 
kimondottan pozitív hír, egy olyan fejlemény, ami a város fejlődését, fejlesztését biztosító 
napirendi pont, pénzek jönnek a városba, nyertes pályázatokról tudnak beszámolni, sokadjára 
fordul elő a képviselő-testületi ülésen, hogy az SHT Frakció egyes tagjai –nem akarja 
minősíteni, hogy milyen technikával- félreviszik az egész ügyet, a fősodor kérdését, s 
mindenféle egyéb dolgokat akasztanak az aktuális témára. Szétmaszatolják, besározzák az 
eredeti pozitív kezdeményezést. Ennek a tanúi voltak ennek a napirendnek a megtárgyalásánál 
is, amikor mindenféle Brüsszelről, mindről beszéltek, kivéve arról nem, hogy ezzel az öt 
pályázattal mennyi jó dolog fog a városban történni.  
Még annyit szeretne elmondani, hogy azt a sirámokat is sokszor hallották a korábbi üléseken, 
hogy mi lesz, ha nem nyer a TOP-os pályázatuk a múzeum tekintetében, akkor majd a város 
saját pénzből kell, hogy megfinanszírozza ezt a bővítést. Hiába próbálták győzködni a tisztelt 
képviselőtársait itt a túloldalon, nem akarták elhinni, hogy ez valóban így fog történni. Reméli, 
hogy most már megnyugodtak ebben a kérdésben is.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Frakcióvezető úr ne várja el tőlük, hogy minden szavát elhiggyék. Egyébként azt kell mondania 
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az SHT Frakció nevében, a frakció nagyon örül, hogy egy brüsszeli forrást kapott a város, s 
ennyi európai uniós támogatást tudnak elkölteni és fejleszteni tudják a városukat.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén 23,5 perc után a vitát le tudják zárni. Nagyszerű. Egy dolog 
maradt hátra, hogy elfogadják-e a támogatási szerződéseket és a pályázatok 
megvalósíthatóak-e. Elfogadja-e ezt a képviselő-testület?  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1080   Száma: 17.05.25/32/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:37  
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 
 
     
1080   Száma: 2017.05.25/32/0/A/KT 
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173/2017. Kth. 
Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázatok kapcsán Támogatási Szerződés 
aláírására és a pályázatok megvalósítására 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 azonosítószámú, „Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason” című 
pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 300.000.000,-Ft 
Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításában közreműködő Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel való 
Konzorciumi Megállapodás aláírására és a pályázat megvalósításához szükséges dokumentum 
elkészíttetésére, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú „A Thorma János Múzeum bővítése” című 
pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 369.960.982,-Ft 
Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú „A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó 
céljára történő hasznosítása” című pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek 
aláírására az elnyert 99.847.537,-Ft Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és 
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú „Felsőváros belvízkárok megelőzése, a 
csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével” című pályázat Támogatási Szerződésének és 
mellékleteinek aláírására az elnyert 200.000.000,-Ft Támogatási összegig. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításában közreműködő Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel való Konzorciumi Megállapodás aláírására és a pályázat 
megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 

5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú „Együtt egymásért Kiskunhalason” című 
pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 149.999.749,-Ft 
Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításában közreműködő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központtal való Konzorciumi Megállapodás aláírására és a pályázat megvalósításához 
szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

33. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat 
benyújtása" határozat kiegészítése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ez az előterjesztés nem járt bizottságok előtt. Osztályvezető úrtól azt kéri, hogy egy-két 
mondatban foglalja össze.  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 
 
A 142/2016.Kth. számú határozatával döntött arról a képviselő-testület, hogy a Magyar 
Államkincstár által kiírt pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be önkormányzatuk 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatási céllal. Ez a Kuruc vitézek téri főzőkonyha 
korszerűsítésére irányuló pályázat. A már említett határozatot megküldték a pályázat beadását 
követően a közreműködő szervezetnek, a Magyar Államkincstárnak és ők kértek olyan 
kiegészítéseket benne, amelyeket a jelen módosításba szeretnének kérni a képviselő-testülettől. 
Azt tudniuk kell, hogy a pályázatok benyújtását megelőzően nem túlzás azt mondani, hogy 
óránként tartják a kapcsolatot a Magyar Államkincstárral és próbálják úgy összeállítani a 
dokumentumokat, hogy a benyújtáskor már minden rendben legyen vele. A határozati javaslat 
leadását követően kértek még egy módosítást a Magyar Államkincstárnál, ami már nem került 
be a módosítás módosításába. Ehhez szeretne még egy kiegészítést fűzni.  
A jelen kiegészítés arról szól, hogy Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 
melléklete szerint kell benyújtani ezt a pályázatot. Ez szerepel a kiküldött anyagban. Ehhez 
képest még azt a kiegészítést kérték, hogy a Kuruc vitézek téri főzőkonyhát egészítsék ki azzal, 
hogy a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek téri főzőkonyha. Ennek 
szövegszerűen is szerepelni kell a határozati javaslatban. Ez a határozati javaslat 1. és 2. 
pontjában is szerepel. Ezzel a kiegészítéssel szeretnék kérni, hogy a képviselő-testület fogadja 
el a határozat kiegészítését.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Az említett kiegészítéssel együtt tárgyalják a továbbiakban az előterjesztést.  
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 
 
Nehogy ebbe kössön bele a Magyar Államkincstár, hogy nem pontosan hangzott el a testületi 
ülésen a kiegészítés. A jogszabályi hivatkozás Magyarország 2017.évi központi 
költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 3. melléklet II. bekezdés 6. pontja szerinti 
rendelkezésre való hivatkozás. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ezzel a konkrét 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 
 
#: 1081   Száma: 17.05.25/33/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat #35; 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 
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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 
 
     
1081   Száma: 2017.05.25/33/0/A/KT 
 
 
174/2017. Kth. 
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása” határozat 
kiegészítése 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2017. (V.16.) számú 
határozatát a következők szerint egészíti ki: 
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pontja szerint, 
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra 
a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
Kuruc vitézek téri főzőkonyha (Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17., hrsz. 4730/21) 
infrastrukturális fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani 39.999.999,-Ft támogatási 
összegre. A Képviselő-testület a pályázat önerejét a 2017. évi költségvetés terhére 
biztosítja 7.058.824,-Ft összegben. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a 
pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, 
dokumentumok aláírására, az előkészítő feladatok elvégzésére. 
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete Kuruc Vitézek tere 17. szám alatti főzőkonyha 
felújításával kapcsolatos megvalósítás és finanszíroz tervezett időbeli ütemezését a 
pályázat pozitív elbírálásáról szóló 2017. augusztus 31-i miniszteri döntésről való 
értesítésre tekintettel a következők szerint elfogadja: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására" benyújtott pályázatának megvalósítási és finanszírozási ütemterve 

  Tevékenység kezdete Tevékenység vége Pénzügyi teljesítés 

Projekt megvalósítás 
teljes időszaka 

2017. szeptember 2017. november 2017. december 

Tervezés 2017. szeptember 2017. október 2017. november 
Műszaki ellenőrzés 2017. szeptember 2017. november 2017. december 
Építési munka 2017. október 2017. november 2017. december 
Eszközbeszerzés 2017. szeptember 2017. november 2017. december 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
34. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kubinyi Ágoston Program - Muzeális intézmények szakmai támogatására 
célú pályázat benyújtása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozatok mellékelve. 
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  
 
Itt is hasonlóan az előzőekben elmondottakhoz, ide is azt a kiegészítést kéri hozzáérteni a 
határozati javaslathoz, ahol Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi 
XC. törvény 3. melléklet II. 4.c pontjával összhangban kerül benyújtásra a pályázat. 
A költségvetés is pontosításra került. A határozati javaslatban szereplő 30 millió Ft támogatási 
összeg a benyújtásra kerülő pályázatban 26.218.985,-Ft, az ehhez szükséges önerő összege 
pedig 2.913.221,-Ft.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ezzel a módosítással együtt tárgyalják az előterjesztést a továbbiakban. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Pár gondolatban összefoglalná, nehogy a Kubinyi Ágoston Program esetleg a nézők közül 
kérdőjeleket ébresszen. Itt arról lenne szó, hogy a Thorma János Múzeumban zajlik egy 
fejlesztés és ehhez szeretnének egy korszerű világítástechnikát az új épületszárnyba, ami az 
eredeti pályázatba nem fért bele a költségvetési szempontok miatt.  
A másik a Csipkeháznak lenne egy eszközbeszerzése. Alapvetően két muzeális fejlesztésről van 
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szó, s a város két turisztikai attrakcióját lehetne fejleszteni, amennyiben a képviselő-testület 
támogató döntése után a pályázatról döntő személyek is úgy ítélik meg, hogy erre van esélyük. 
Korábban ezen a programon nem vett részt az önkormányzat, ez egy új pályázati lehetőség. 
Bízik benne, hogy legalább az egyik modulban sikeresen tudnak majd szerepelni.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1082   Száma: 17.05.25/34/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat #36; 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 
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 
Gyöngyi László Távol FIDESZ 
Váradi Krisztián Távol SHT 
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1082   Száma: 2017.05.25/34/0/A/KT 
 
 
175/2017. Kth. 
Kubinyi Ágoston Program - Muzeális intézmények szakmai támogatására célú pályázat 
benyújtása 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 
3.melléklet II. 4. c) pontjával összhangban a Kubinyi Ágoston Program keretében 
„Muzeális intézmények szakmai támogatására” meghirdetett pályázati kiírásra a 
Thorma János Múzeum (6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2.) fejlesztésére 
26.218.985,-Ft támogatási összegig. A Képviselő testület a projekt megvalósításához 
szükséges önerő összegét, 2.913.221,-Ft összeget a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és 
felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására, az 
előkészítő feladatok elvégzésére. 
A projekt tervezett megvalósítási időszaka, tekintettel a 2017. augusztus 04-i legkésőbbi 
támogatásról szóló értesítési határidőre: 2017. augusztustól 2017. év november 30.  
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 
3.melléklet II. 4. c) pontjával összhangban a Kubinyi Ágoston Program keretében 
meghirdetett „Muzeális intézmények szakmai támogatására”, a Csipkeház és 
Csipkemúzeum (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/A.) fejlesztésére maximum 
4.000.000,-Ft támogatási összegig, a támogatási intenzitás 100 %. A Képviselő-testület 
megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására, az előkészítő feladatok 
elvégzésére. 
A projekt tervezett megvalósítási időszaka, tekintettel a 2017. augusztus 04-i legkésőbbi 
támogatásról szóló értesítési határidőre: 2017. augusztustól 2017. év december 22.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

35. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Felhatalmazás a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú, „Együtt 
egymásért Kiskunhalason” című pályázat megvalósításának megkezdésére 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 
 
Ebben az esetben is folyamatos egyeztetésben vannak a pályázatban érdekelt egyéb 
szervezetekkel, s a megyei területfejlesztési kft. kérésére a megkezdés dátumát az előterjesztést 
követően július 1-jében szeretnék meghatározni, nem június 1-jében.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ez az egyik olyan pályázat, amiről döntöttek pár napirenddel korábban. Ezt a pályázatot 
szeretnék megkezdeni tulajdonképpen a támogatási szerződés visszaérkezése előtt. Lehet, hogy 
addigra meg is lesz a támogatási szerződés. Hogy minden rendben legyen, ehhez szükséges a 
képviselők hozzájárulása.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1083   Száma: 17.05.25/35/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat #37; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 13 100.00 86.67 13 
Nem 0 0.00 0.00 0  
Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
Szavazott 13 100.00 86.67 13 
Nem szavazott 0   0.00 0 
Távol 2   13.33 2 
Összesen 15   100.00 15 
Megjegyzés: 
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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 
Vincze Attila Igen FIDESZ 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Gyöngyi László Távol FIDESZ 
Váradi Krisztián Távol SHT 
 
     
1083   Száma: 2017.05.25/35/0/A/KT 
 
176/2017. Kth. 
Felhatalmazás a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú, „Együtt egymásért 
Kiskunhalason” című pályázat megvalósításának megkezdésére 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 
megvalósításának 2017. július 01-jén történő megkezdésére, a megvalósításhoz 
szükséges minden dokumentum elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok 
megtételére. 
 

2.) A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges előfinanszírozás összegét a 
2017. évi költségvetésből biztosítja, mely összeg a Támogatási Szerződés megkötését 
követően, elszámolás útján visszaigénylésre kerülhet. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
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----- 
36 
 

36. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Felhatalmazás „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram 
célú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Korábban pályáztak elektromos gépjárművekhez elektromos töltőállomások fejlesztésére a 
városban. Ezen a pályázaton vettek részt sikeresen. Most van lehetőségük ezen pályázat 
keretében a támogatási szerződés megkötésére.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Kubinyi Ágoston után van Jedlik Ányos Terv. Akik a XIX. századi magyar történelmet szeretik, 
azoknak ez egy nagy nap, hiszen látszik, hogy a kormányzat előszeretettel nevezi el a különböző 
fejlesztési programokat az adott időszak nagyjairól.  
Emellett azt szeretné elmondani, több kérdés érkezett, hogy miért szeretnének három ilyen 
töltőállomást létrehozni, hiszen még nagyon kevés ilyen autó van a városban. Van még két 
másik beadott pályázatuk is, ami szintén hasonló célt foglal magába más fejlesztések mellett. 
Ezzel kapcsolatban azt tudja elmondani, most már jól látszik mindenféle nemzetközi trendekből, 
s hazai törekvésekből is, az eléggé közeli jövőnek a formálása zajlik, s egyre több elektromos 
autó lesz nemcsak a világban, hanem Magyarországon is. A másik oldalról a városvezetésnek 
eltökélt célja, hogy a megyében, a régióban ebben élen járjanak. Ahogy említette, más 
pályázataik is érintik ezt a célt. Amennyiben egyéb pályázatuk is nyer, szeretnének minél inkább 
népszerűsíteni az elektromos autók világát és szeretnének arra törekedni, hogy Kiskunhalas 
mintatelepüléssé válhasson ebben a törekvésben, s ebben az új világban.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Nem beszélve arról, hogy a megyében lévő nagyobb települések is pályáztak ugyanezen az 
alprogramon és nemcsak Kiskunhalas volt sikeres, hanem a többi település is. Nem lenne jó az 
sem, ha a megyében ők lemaradnának ezen a tényleg nagyon fejlődő pályán.  
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1084   Száma: 17.05.25/36/0/A/KT 
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Ideje: 2017 május 25 15:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat #38; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
Igen 14 100.00 93.33 14 
Nem 0 0.00 0.00 0  
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 
 
     
1084   Száma: 2017.05.25/36/0/A/KT 
 
 
177/2017. Kth. 
Felhatalmazás „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázathoz 
kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatottnak ítélt GZR-T-Ö-2016-0013 azonosítószámú 
„Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázatához kapcsolódó 
Támogatási Szerződés aláírására, a projekt megvalósításához szükséges minden dokumentum 
aláírására, nyilatkozatok megtételére. 
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A Képviselő-testület az esetlegesen felmerülő saját forrás biztosításáról, annak felmerülésekor 
dönt. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

37 
 

37. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017.évi közbeszerzési tervének 
módosítása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ahogy haladnak előre a fejlesztési témáik, így a közbeszerzési tervüket is kell módosítani. Ez 
látszódik az előterjesztésben.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a terv módosításáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1085   Száma: 17.05.25/37/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat #39; 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 
 
     
1085   Száma: 2017.05.25/37/0/A/KT 
 
178/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
-306/2016. Kth. számú határozatával elfogadott, 92/2017. Kth. számú határozatával 
módosított- 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását az 1. melléklet szerint 
elfogadja.  
 

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város 
honlapján tegye közzé. 

 
 
Határidő:  azonnal 
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----- 
38 
 

38. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Ivóvíz kutak üzemeltetőjének változása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ez egy egyszerű előterjesztés.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1086   Száma: 17.05.25/38/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat #40; 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 
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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 
 
     
1086   Száma: 2017.05.25/38/0/A/KT 
 
 
179/2017. Kth. 
Ivóvíz kutak üzemeltetőjének változása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kiskunhalas 
belterület 2524/6 hrsz alatti ingatlanon található 7 db mélyfúrású kút és a hozzá tartózó 
technológia üzemeltetését a Halasthermál Kft. (H-6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.) 
végezze. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Halasthermál Kft., Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 
39 
 

39. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Játszótér áthelyezés 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő: 
 
Szeretné kérni, hogy támogassák ezt az előterjesztést, hiszen minden lakóközösség életében 
nagyon fontos közösségépítő helyszín egy ilyen játszótér. Nemcsak a fiatal családok számára, 
hanem az idősebbek részére is. Ezen a területen, ha megnézték, számos háztömböt szolgálna ki 
ez a játszótér. Az ott lévő játékok fejlesztik a gyerekek mozgáskoordinációját, ügyességét, s itt 
szembesülhetnek a társas érintkezés szabályaival is. Régi kívánságuk az itt lakóknak, hogy ide 
játszóteret helyezzenek el. 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Az előterjesztés készítésekor szó volt arról, hogy az eszközök jelenlegi helyszíne, a Kossuth 
utcai társasház mögötti terület parkolóvá kerülne átalakításra. Neki egy olyan kérése lenne, 
hogy a határozati javaslatban most vette észre, hogy ezt ide nem rögzítették. Egy fél mondattal 
egészítsék ki az utolsó mondatot, hogy az áthelyezéssel kapcsolatos feladatokkal, illetve az 
eszközök jelenlegi helyszínén parkoló kialakításával a képviselő-testület a Városgazda Zrt.-t 
bízza meg. Így akkor egyértelmű, hogy a játszótér új helyszínre kerül, itt pedig parkolót 
alakítanak ki. Ezen a részen elég komoly problémák vannak akár az üzlethelyiségek, akár a 
lakók gépjárműveinek az elhelyezésével. Kéri Polgármester urat, hogy ezt a kis kiegészítést 
fogadja be.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Így van, akkor ezzel, illetve annyival még, hogy a költségvetés következő módosításakor ennek a 
pénzügyi alapját tegyék bele a költségvetésbe, hiszen ez nyilvánvalóan nem fog tudni másképp 
megvalósulni. Ezzel a két kiegészítéssel kérné tárgyalni tovább a határozati javaslatot.  
Ezzel a plusz információval kapcsolatban van-e kérdés? Azt gondolja, hogyha emiatt merült fel 
bárkiben, akkor azt visszanyithatják. Úgy látja, hogy nincs. 
Köszöni, a vitát lezárja és az ilyen formájú határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1087   Száma: 17.05.25/39/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:54  
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Típusa: Nyílt 
Határozat #41; 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 
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 
 
     
1087   Száma: 2017.05.25/39/0/A/KT 
 
180/2017. Kth. 
Játszótér áthelyezés 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Nagy Mór utcában, a Hajnal 
és az Árpád utcák közötti szakaszon fekvő parkban található játszótér játszóeszközeit át kívánja 
helyeztetni a Kossuth utca 47. szám alatti társasház mögötti, 4751/28 hrsz. alatti közterületre. 
Az áthelyezéssel kapcsolatos feladatokkal, illetve az eszközök jelenlegi helyszínén parkoló 
kialakításával a Képviselő-testület a Halasi Városgazda Zrt.-t bízza meg, melyhez Kiskunhalas 
Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének soron következő módosításakor forrást 
biztosít.  
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Halasi Városgazda Zrt. Bem u. 1. Fsz.15. 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
40. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Vankó Kft. adásvételi szerződés módosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Itt egy korábbi ipari parkban történt terület értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerződés 
teljesítéséhez szükséges módosítaniuk a szerződést. Volt egy vételárrész, amit nem fizetett meg 
az akkori vevő, ezt feladatokkal kívánta teljesíteni. Most konkrétan meghatároznák a 
feladatokat, amelyekkel teljesíti az elmaradt vételárat.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Nem először választják azt a gyakorlatot, hogy egy önkormányzat felé fennálló tartozást az 
adott vállalkozás munkával válthat ki. Ezzel olyan fejlesztéseket tudnak végrehajtani, amelyek 
szükségessé váltak a város különböző pontjain.  
Szeretné kiemelni, hogy a Kárpát utcai csapadékcsatorna kiépítése tud többek között 
megvalósulni. A helyszínen Osztályvezető úrral tettek erre ígéretet, hogy igyekszenek 
megoldást találni. Így már Osztályvezető úr is nyugodtan járhat fényes nappal majd a városnak 
ezen a részén. Állítólag azóta kerülte ezt a vidéket. A tréfát félretéve azt hiszi, hogy akik ott 
élnek és üzlettulajdonosok, régóta tapasztalták, hogy egy óriási gondot jelentett, hiszen 
kimaradt ez a szakasz a csapadékcsatorna építésből. Ott sokszor már az ingatlanok is komoly 
veszélyben voltak egy-egy komolyabb esőzés után. Bízik benne, hogy a városnak még sok-sok 
pontján el tud jönni, hogy ezt a csapadékkérdést tudják kezelni. Csak egy mondatban utalna 
arra, hogy az egyik már említett TOP-os programban a Felsővárosban kívánnak hasonló 
problémákat megoldani. Azt gondolja személy szerint, hogy az utak mellett talán a csapadékvíz 
elvezetés kérdése, ha lehet így rangsorolni a problémákat, vagy az előttük álló problémákat, 
feladatokat, a másik olyan még, ami sok tennivalót és feladatot tartogat számukra.  
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Vincze Attila képviselő: 
 
Örül, hogy ellentételezésként bekerült a Kárpát utcai vízelvezés problémája, így talán 
hosszú-hosszú idő után megoldódik mind az ott lakók, mind az arra járók örömére.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1088   Száma: 17.05.25/40/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat #42; 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 
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 
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1088   Száma: 2017.05.25/40/0/A/KT 
 
 
181/2017. Kth. 
A Vankó Kft. adásvételi szerződés módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Vankó Kft.-vel kötött adásvételi szerződés módosításának aláírására a mellékletben foglalt 
tartalom szerint azzal, hogy a szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Vankó Kft. 6422 Tompa, Dózsa György u. 49. 
Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15. 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Mikó Istvánné analitikus   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

41. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Buszpályaudvar környezetének telekrendezése 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  
 
Egy néhány napirendi ponttal ezelőtt hatalmazták fel a Polgármestert arra, hogy a 
közlekedésfejlesztési pályázat benyújtásra kerüljön. Akkor elhangzott, hogy ennek aktív, fontos 
része lenne a buszpályaudvar és környezetének rendezése is. Jelen előterjesztés ennek a 
tervezési munkának egy előkészítő fázisáról szól. Jelenleg olyanok a telekhatár viszonyok a 
buszpályaudvaron és környékén, ami megnehezítené azt, hogy korszerű, új buszpályaudvar 
épület létesüljön. Ezzel a telekhatár rendezéssel teremtenének egy olyan 
ingatlan-nyilvántartási helyzetet, ami sokkal szabadabb teret ad a buszpályaudvar épületének 
és a környezetének a rendezésére is.  
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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 
 
#: 1089   Száma: 17.05.25/41/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 15:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat #43; 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 
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 
 
     
1089   Száma: 2017.05.25/41/0/A/KT 
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182/2017. Kth. 
Buszpályaudvar környezetének telekrendezése 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Prizma Geodézia Bt. által 2017. 
05.15-én kelt változási vázrajz szerint rendezni kívánja a 2248 és 2249 hrsz. alatti ingatlanok 
közötti telekhatárt. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás lebonyolításával és felhatalmazza, hogy az ehhez szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 
 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Mikó Istvánné analitikus, vagyonkataszteri nyilvántartás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

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

 
42. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2017. évben lezárult, illetve 
folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámoló 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
A tavalyi évben elmondta, amikor ugyanennél a napirendnél tartottak, nagyon örül, mert olyan 
a beszámoló, ami tényleg átlátható és képet ad a testület tagjainak arról, hogy mi is történik a 
háttérben a pályázatokkal kapcsolatban. Ilyesmire gondolt, amikor kérte azt a szabályt 
beépíteni a rendszerbe, hogy ezekről a pályázatokról kapjanak menet közben is beszámolót.  
Azt tudja elmondani, hogy idei évi beszámoló is hasonlóan jól sikerült. Szerinte ez egy 
elfogadható és jó képet adó beszámoló.  
 

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

 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1090   Száma: 17.05.25/42/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat #44; 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 
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 
 
     
1090   Száma: 2017.05.25/42/0/A/KT 
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183/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-2017. évben lezárult, illetve folyamatban lévő 
pályázatairól szóló beszámoló 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
2016-2017. évben lezárult, illetve folyamatban lévő pályázatairól szóló beszámolót.  
 
 
 
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----- 
43 
 

43. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: 2016.évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi 
buszközlekedési szolgáltatás tevékenységéről 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Annyi kiegészítéssel élne itt az elején rögtön, hogy az idei évi beszámoló szemmel láthatóan 
részletgazdagabb, mint a korábbi éveké. Szeretné ezt megköszönni ebben a formában is, hiszen 
sokkal részletesebb és jobban beletekinthetnek a szolgáltatásba. Köszöni a beszámoló 
minőségét az ügyvezető úrnak.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 
 
#: 1091   Száma: 17.05.25/43/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat #45; 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 
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 
Farkas Dániel Távol FIDESZ 
Gyöngyi László Távol FIDESZ 
 
     
1091   Száma: 2017.05.25/43/0/A/KT 
 
 
184/2017. Kth. 
2016. évi beszámoló a Halas Busz Kft. Kiskunhalason végzett helyi buszközlekedési 
szolgáltatás tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 
kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter ügyvezető, Halas Busz Kft., Eötvös u.2. 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
44 
 

44. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalason az Ady Endre utca új forgalmi rendjének kialakítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Itt az Ady Endre utca egyirányúsításáról van szó, ami a piac felé kifelé hatna röviden.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Az Ady Endre utcában önkormányzati képviselőként is vannak kötelezettségei. A Székely 
utcából és a korábbi esetekből is nyilván tanulva, okulva, próbált minden ingatlantulajdonost 
felkeresni, akár személyesen, akár egy kis tájékoztatóval. Kérte, hogy jelezzenek vissza. A 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságban elmondta, hogy egy 
lakó fejezte ki egyedül, hogy talán egy kissé bizonytalannak tartja. Vele újra találkozott. Azt 
mondta, hogy amennyiben vállalják azt, hogy ezt folyamatosan felülvizsgálják, akkor ő is 
elfogadhatónak tartja. Elmondta, hogy minden egyes ilyen forgalmi rend változásnál akár ezt 
külön rögzítik, akár nem, mind a rendőrséggel, mind a különböző autóoktatókkal, vagy a saját 
közútkezelőjükkel ezeket folyamatosan figyelik. Szerinte nem egy példa van rá, ahol a szakma, 
vagy a lakosság kéri, akár felül is tudják írni a saját döntéseiket. Erről a területről azért tudni 
kell, hogy itt az utcában óvoda, általános iskola, üzletek találhatóak. Egy kissé szerencsétlen 
helyzet az, hogy a forgalomnak egy része a belvárosra vezetődik rá. Ugyanerről beszéltek a 
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Székely utca kapcsán. A másik, pedig a jobb oldali sáv, amit most parkolónak szeretnének 
kialakítani, gyakorlatilag most is parkolóként funkcionál. Továbbra is tartja azt, hogyha 
lesznek ezzel kapcsolatban komolyabb észrevételek, problémák, akkor hajlandóak ezen 
változtatni. Azt hiszi, hogy ezt majd csak a mindennapok tudják bebizonyítani. Illetve emellett 
még nagyon fontos feladatok vannak még az Ady Endre utcában. Akár a korábban említett 
csapadékvíz elvezetés, vagy az útburkolat felújítása. A Központi Iskola pályázata, fejlesztése 
miatt ez most amúgy is napirenden van. Azt tudja elmondani, hogy ezen is dolgoznak és 
igyekeznek erre is megoldást találni.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Kénytelen hozzászólni, mert a nézők azt hiszik, hogy az elmúlt fél órában mindenki kiment a 
teremből, s csak Farkas alpolgármester úr van jelen a testületi ülésen. Minden nap erre jár, 
ezen az úton megy végig, s nagyon jó ötlet az egyirányúsítás. Tényleg most is szinte majdnem 
egyirányú az utca, mert aki az óvoda felől jön, szinte képtelen végigmenni a parkoló autók és a 
forgalom miatt azon az utcán. Csak támogatni tudja ezt az előterjesztést.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az egyirányúsításról szóló határozati javaslat 
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1092   Száma: 17.05.25/44/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat #46; 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 
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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 
Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
Gyöngyi László Távol FIDESZ 
Vincze Attila Távol FIDESZ 
 
     
1092   Száma: 2017.05.25/44/0/A/KT 
 
185/2017. Kth. 
Kiskunhalason az Ady Endre utca új forgalmi rendjének kialakítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason az Ady 
Endre utcának a Szász Károly utcától az Ősök tere irányába az egyirányú forgalmi 
rend bevezetéséhez a hozzájárulását megadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

 
Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1 .fsz. 15.  
Meggyesi József közútkezelő 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

45 
 
45. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalason a Székely utca egy részén korlátozott idejű várakozóhelyek 
kialakítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Az üzletek környékén kérték a tulajdonosok, hogy hasonlóan a belvárosi parkolási rendhez, 
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ezeket a korlátozott várakozó idejű helyeket bővítsék a Székely utcában.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Ebben az előterjesztésben körzeti képviselőként szintén érintett. Annyit szeretne elmondani, 
hogy az üzlettulajdonosok közül véleménye szerint mindenki aláírta azt a kérelmet, amely 
beérkezett hozzájuk. Ők a teljes Székely utcára kérték volna ezt. Aki a Székely utcát ismeri, 
tudja, hogy jól el lehet választani az utcának két részét egymástól. A Kmeth Sándor utca felé eső 
része főleg csak családi házakkal övezett rész, míg a belváros felé eső része alapvetően 
üzleteknek ad otthont. Ezért szól úgy a javaslat, hogy csak attól a résztől vezetnék be ennek a két 
órás parkolásnak a lehetőségét, ahol konkrétan az üzletek találhatóak. Tulajdonképpen a 
családi házasnak mondható övezetben megmaradna a korábbi rend. Főleg amiatt, hogy az 
ottani ingatlantulajdonosok is használják ezt jórészt. Másrészt azt tudja elmondani, hogy ennek 
a korábban bevezetett parkolási rendszernek az egyik legjobb visszajelzése, amikor most már 
többedik alkalommal kérik a város különböző pontján, hogy ők is szeretnék, ha ezt 
kiterjesztenék. Bízik benne, hogy az üzlettulajdonosoknak azt a kívánalmát el fogják érni, hogy 
a forgalmuk megtartását, illetve élénkítését remélik ettől a döntéstől.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Pont ezt akarta hozzáfűzni ő is, azt gondolja, hogy az egész utcára kiterjesztve lehet, hogy 
jobban járnának, hiszen az orvosi rendelő után, ahogy mennek a baloldalon, az Éliástól szinte 
egészen a főtérig már csak üzletek vannak, festékbolt, fotóstúdió. A másik oldalon, ha a lakosok 
parkolni akarnak, fel tudnak állni a kapubejárójukra, esetleg a házuk udvarára. Gondolja, 
hogy nem kint parkolnak éjszaka az utcán. Csinálják meg így most a kilencestől, utána nézzék 
meg, hogy lenne-e annak valami jelentősége, ha kiterjesztenék az egész utcára.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Ezzel a mostani állapottal, hogy szakaszosan 
fogják kiterjeszteni ezt a parkolási zónát, megvizsgálják, amennyiben ez életbe lép, akkor 
mennyiben javul a helyzet, s ha szükséges, akkor nyilván lehet ezt tovább bővíteni. A határozati 
javaslat ily módon elfogadható-e?  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1093   Száma: 17.05.25/45/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat #47; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 



142 
 

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 
 
     
1093   Száma: 2017.05.25/45/0/A/KT 
 
 
186/2017. Kth. 
Kiskunhalason a Székely utca egy részén korlátozott idejű várakozóhelyek kialakítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a Székely 
utca menetirány szinti bal oldalán a 9. szám előtti útszakasztól kezdődően a leállósáv 
Bethlen tér felőli végéig, továbbá a Székely utca menetirány szinti jobb oldalán a 2. 
szám (Jenei Villamosság) előtti útszakasztól kezdődően a Kiskun Áruházig 2 órás 
időtartamban igénybe vehető „Korlátozott várakozási övezetet”-et jelöl ki, egyben a 
szükséges közúti jelzések elhelyezéséhez a hozzájárulását megadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák 
beszerzésére,valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 
 

 
Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1 .fsz. 15.  
Meggyesi József közútkezelő 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 
 

-----Napirendi pont----- 
46 
 

46. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalason a Kalap utca forgalmi rendjének megváltoztatása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Itt és a következő előterjesztésnél, ha röviden össze akarnák foglalni, lakó-pihenő övezetben 
elsőbbségadás kötelező táblákat helyeznének ki, amelyekkel tulajdonképpen a már bejáratott 
forgalmi rendet legalizálják. Nagyjából így használják a városban közlekedők. Ez azoknak 
lehet furcsa, akik idegenként érkeznek a városba. Ők egyenrangú kereszteződéseknek gondolják 
azt, amit ők valójában úgy kezelnek, mint aminek felsőbb rangú és másodrangú útszakasza. Ez 
a kérdést igyekszik kezelni.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1094   Száma: 17.05.25/46/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat #48; Elfogadva 
Egyszerű 
 
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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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 
 
     
1094   Száma: 2017.05.25/46/0/A/KT 
 
 
187/2017. Kth. 
Kiskunhalason a Kalap utca forgalmi rendjének megváltoztatása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a 
Kalap utcának a Petőfi utcától a Szabadkai utcáig terjedő szakaszán közlekedőknek 
elsőbbséget biztosít a keresztező utcákon haladókkal szemben, így ezen forgalmi rend 
bevezetéséhez a hozzájárulását megadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

 
 
Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1. 
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Meggyesi József közútkezelő 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
47 

 
47. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalason a Hold- Eskü tér- Báthory-Bajza utcák forgalmi rendjének 
megváltoztatása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Itt ő sem fűzne hozzá további formációt.  
 

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Lakossági kezdeményezéssel indult ez a történet. A képviselői munkának sok öröme, néha 
kudarca van. Ez most egy sikertörténet. A lakossági jelzést szakértői vizsgálat követte, s most 
előttük van a közlekedést biztonságosabbá tevő megoldás. Kiskunhalas nagy részét nem 
vonalzóval rajzolták. Ez a kereszteződés is olyan, a Báthory utcai kereszteződés, amit ma már 
biztosan nem engedélyezne senki, mert elég ésszerűtlen. Ilyenek az adottságok, ezzel kell együtt 
élni és a lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Ez történik most. Van még ilyen, a Kun tér, 
s sok-sok helyszín van, ami hasonlóan igényli majd a beavatkozást. Mindenesetre nagyon örül 
ennek a módosításnak, s annak, nem hiába szólnak és jeleznek az emberek. Köszöni az ügyben 
közreműködő szakértők munkáját.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát.  
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1095   Száma: 17.05.25/47/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat #49; Elfogadva 
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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 
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 
 
     
1095   Száma: 2017.05.25/47/0/A/KT 
 
 
188/2017. Kth. 
Kiskunhalason a Hold-Eskü tér-Báthory-Bajza utcák forgalmi rendjének megváltoztatása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a 
Hold-Eskü tér-Báthory-Bajza utcáknak a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Széchenyi utcáig 
terjedő szakaszán közlekedőknek elsőbbséget biztosít a keresztező utcákon haladókkal 
szemben, valamint a Vörösmarty-Báthory-Bajza utcák kereszteződésébe egy 
közlekedési tükör kihelyezésével, ezen forgalmi rend bevezetéséhez a hozzájárulását 
megadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 

valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 
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Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1. 
Meggyesi József közútkezelő 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

-----Napirendi pont----- 
48 

 
48. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Kiskunhalason a Magyar utcán kerékpáros közlekedés forgalmi rendjének 
megváltoztatása  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
Bizottsági határozat mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Itt korábban engedélyezték a kerékpárosoknak a szemből történő behajtást, azonban az élet úgy 
hozta, hogy nem tűnik ez megalapozott döntésnek, hiszen nem férnek el a parkoló autók, a 
kerékpárosok és a szembe kerékpárosok. A rendőrség jelzése alapján kérték, hogy ezt a 
változtatást gyakorlatilag vonják vissza, s a Magyar utcában ne tegyék lehetővé az egyirányú 
utcába való behajtást. Erről szól ez az előterjesztés. Ahogyan a korábbiakban is beszélték, itt a 
forgalmi rendeknél, amikor az élet visszaigazolja, hogy egyes döntéseknek, bármennyire is 
szeretnek a kerékpárosok behajtani, s biztos benne, hogy ez után a döntés után is lesz olyan, aki 
használni fogj az utcát szemből. Remélik, hogy nem túl sokan és el tudják kerülni a baleseteket.  
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Nagyon örül ennek a döntésnek, hogy visszavonják. Ha emlékszik rá a képviselő-testület, 
amikor ez legelőször szóba került itt, hogy bizonyos egyirányú utcákba beengednek szemből 
kerékpárosokat, akkor ez ellen tiltakozott, nem is szavazta meg, nem értett vele egyet. Akkor is 
mondta, hogy ez véleménye szerint balesetveszélyes. Azt mondja, hogy ne is álljanak meg itt, 
vonják vissza az összeset. Hogy történetesen itt történt baleset, az a véletlen műve, ez nem azt 
jelenti, hogy akkor ez veszélyes, mert itt történt egy baleset, s a többi nem veszélyes. Idő kérdése 
csak, hogy mikor történik, a véletlen műve, hogy a sok közül éppen itt történt a baleset. Azt 
gondolja, hogy vissza kellene vonni az összeset. A másik indoka ezzel kapcsoltban az, az sem jó, 
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ha egyes egyirányú utcákba behajthatnak, máshova nem hajthatnak be. Pont ebből félreértések 
vannak. Ha a kerékpárosok valahova behajthatnak, úgy fogják gondolni, hogy akkor 
behajthatnak mindenhova. Sajnos ezt tapasztalja. Most is behajtanak nagyon gyakran olyan 
helyre, ahova nem lenne szabad. Szerinte sokkal egyértelműbb, tisztább, világosabb lenne 
megtiltani mindenhol. Azt gondolja, úgy van kialakítva a forgalmi rendjük, s a folyamatos 
változtatásokkal is törekszenek arra, hogy racionális és ésszerű legyen, hogy szerinte ahova 
nem hajthatnak be a kerékpárosok, hogyha megtiltanák mindenhol, akkor is el tudnának jutni 
úgy, hogy az maximum egy perces kerülőt jelente, ami azt gondolja, hogy kerékpárral nem egy 
olyan időtartam, távolság, amit ne tudna bárki megkerülni. Szerinte meg kellene fontolni, hogy 
az összes helyen tiltsák be. Nem várják meg, amíg újabb baleset történik.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ezt a vitát tulajdonképpen lefolytatták akkor, amikor magát az eredeti előterjesztést elfogadták. 
Akkor is elmondta, hogy sajnos ezt hiába gondolja Képviselő úr úgy, hogy egy perc kerülő. 
Nem, az óvodába igyekvő gyermek, akinek egyébként arra rövidebb az ovi felé elindulni, arra 
fog elindulni és szembe fog menni az egyirányú úton akkor is, ha engedik, s akkor is, ha nem. 
Ha engedik, akkor egyébként az autós számít rá és jó esetben kikerüli. Amikor pedig arról van 
szó, hogy nem engedik, akkor az autós nem is számít rá, akkor van igazi balesetveszély.  
Most konkrétumról tud beszélni, hogy a Kárász utcán korábban, még szerinte az előző testületi 
ciklusban volt, hogy engedélyezték a szembe kerékpározást. Olyan hosszú utca, hogy hihetetlen. 
Nem mennek az emberek a közepétől sem már, hogy megkerüljék. Azt mondja, ahol csak lehet, 
szerinte engedélyezzék, mert ezzel az autós felé jelzik, hogy „figyelj oda, mert érkezni fog a 
kerékpáros szemből”. Lehet, hogy vannak olyan helye, mint a Magyar utca is, ahol egyébként 
túl nagy az autóforgalom. Valószínűleg ez csak a piacnak betudható. Ott vannak olyan kritikus 
időpontok, amikor ez veszélyes. Egyébként lehetne azt is mondani, hogy bizonyos napszakokban 
nem, csak ez megint olyan szabályozás lenne, amit senki nem tartana be. Nagyon nehéz lenne 
tetten érni, így célszerű megszüntetni. Ez szerinte kifejezetten és csak a piacnak szól, s nem 
egyetlen esetről beszélnek egyébként, hanem itt volt már sajnos több. Biztos benne, hogy ezek 
piacnapokon történtek, amikor túlzsúfolt egyébként is a Magyar utca, s nagyon nehéz benne 
közlekedni nemcsak kerékpárra, autóval. Ezért célszerű ezt az utcát visszatenni. Azt gondolja, 
nem szabad ezen gondolkodni, hogy a kerékpárosok érdekeit csorbítsák. Kerékpárosbarát 
település lettek emiatt, hogy meghozták ezt a döntést. Véleménye szerint ezt a nagyvilágban is 
elismerik, s ezt egy jó döntésnek tartják. Oda kell figyelniük rájuk, oda kell figyelniük a 
statisztikákra és ha problémás helyszínek alakulnak ki, ott tenniük kell azért, hogy ne legye 
probléma. Véleménye szerint a többi helyen nem volt gond, ott hagyják és menjen ez a dolog, s 
nem lesz probléma. Itt valami nagyon komoly kiegészítő táblával kell jelezni azt, hogy ez egy 
kivétel és ide nem lehet behajtani.  
Nem javasolja azt, hogy vizsgálják felül az egész csomagot és a többi utcáról is beszélgessenek. 
Szerinte ez egy olyan egyirányú utcája a városnak, amit tudomásul kell venni, hogy egy héten 
két alkalommal, két nap zsúfolásig van, s valóban ott komoly balesetveszélynek vannak kitéve a 
kerékpárosok. Ezért készült az előterjesztés, hogy ettől mentsék meg magukat tulajdonképpen.  
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Képviselő úr azt mondja, hogy vizsgálják felül, Polgármester úr azt mondja, hogy ne vizsgálják 
felül. Elnézést kell kérnie, hogy ellent mond, de az igazság félúton van. Folyamatosan 
felülvizsgálják, hiszen ez az előterjesztés is mutatja, ha jön olyan konkrét szakmai kérdés, igény, 
vagy az élet úgy hozza, akkor ezeket muszáj megváltoztatni.  
Annyit szeretne elmondani, hogy amikor ezek a döntésjavaslatok, döntések felkerülnek az 
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internetre, mindig nagy lelkesedéssel olvassa a különböző kommenteket és néha ki szokott 
alakulni az a vélemény, hogy ők azt gondolják magukról, tudják a tutit forgalmi rend kapcsán. 
Ki szeretné azt emelni, hogy a saját közútkezelőjük minden egyes ilyen döntés előkészítés során 
a rendőrséget, közútkezelőt, közlekedési hatóságot végigjárja. Most már egyre jobb kapcsolatot 
alakítottak ki a halasi autóoktatókkal, vizsgabiztosokkal, akik véleménye szerint nagyon jól 
ismerik nemcsak Halasnak, hanem más településeknek is a hasonló problémáit.  
Ő is azt gondolja továbbra is, hogy jó döntés volt, hiszen az élethez igazították a forgalmi 
rendet. A kerékpárosoknál meglévő balesetek száma, talán rendőrkapitány úr is egy fél 
mondatban utalt erre, sokszor generációk találkozása. Látszódik az sajnos, hogy sokan nem 
rendelkeznek megfelelő KRESZ ismeretekkel. Náluk szerencsésebb sorsú országokban, 
Németországot konkrétan tudja, ahol már általános iskolában KRESZ-t oktatnak a diákoknak, 
nagyon bízik benne, hogy egyszer Magyarországon is el fog jönni ez az idő. Vannak kisebb 
projektek, amikor próbálják már az óvodásokat is a táblákkal, különböző ilyen dolgokkal 
megismertetni. Bizony erről van szó. Más kérdés, hogy sokszor az autósok is, el szokták 
mondani, megszokásból vezetnek, vagy próbálják racionalizálni az útvonalat. Abban egyetért 
Polgármester úrral, hogy ez a megoldás továbbra is az autósokat inti egy óvatosságra. Szerinte 
azt is mindig el szokták mondani, nagyon fontos az, hogy az autósok vigyázzanak a 
kerékpárosokra. Fordítva ez nem igazán tud működni.  
Azt tudja mondani, élő példája ez annak, hogy egy korábbi döntésüket, amennyiben a szakma 
kérése, vagy az élet úgy hozza, akkor felül tudják bírálni.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Ha félreérthető volt, akkor elnézést kér. Nem arra gondolt, hogy nem kell monitoringozni a 
helyzetet, hanem arra gondolt, hogy most nem kell emiatt a többi utcában is megváltoztatni a 
forgalmi rendet.  
 
Tapodi Attila képviselő: 
 
Nagyon örül annak, hogy a monitoring rendszer folyamatosan megy. Picit drága 
monitoringrendszernek tartja, hogy ehhez balesetnek kell történnie. Úgy látta akkor is, amikor 
erről eredetileg beszéltek, hogy több, mint ötven utcában megváltoztatni a megszokott rendet, 
az egy elég veszélyes vállalkozás, s előre bemérhetetlenek a következményei. Senki ne mondja 
neki, hogy előre ezt tényleg komolyan fel lehet mérni és tudni lehet. Sajnálja, hogy ilyen példák 
is történnek, s ezek után kell változtatniuk a döntésükön. Nem érzi elszigetelt esetnek, hogy itt 
történt most baleset, s csak ez az egy utca lenne veszélyes. Lehet, hogy csak ő mozog olyan 
körökben, lehet, hogy csak ő tapasztalja, amikor közlekedik, olyan helyeken is kell számítani a 
teljesen kiszámíthatatlan, hirtelen megjelenésére a kerékpárosoknak, ahol tilos nekik 
közlekedniük. Ha azt szeretnék, hogy az autósok legyenek felkészülve és mindenütt vigyázzanak, 
lehetetlen döntés, hogy akkor mindenhova engedjék be a kerékpárosokat. Ez értelmetlen. Ha 
viszont azt szeretnék, hogy a kerékpárosok is figyeljenek oda, mert ha tudják, hogy tilosban 
mennek, akkor ők is sokkal óvatosabbak, ne csinálják ezt, hogy ötven helyre beengedik a 
kerékpárosokat. Azt mondja, hogy engedjék be őket egy-két utcába és figyeljenek. De ötven 
utcába? Szerinte ez bemérhetetlen és balesetveszélyes.  
Ezt át kellene gondolni és kisebb léptékben kellene haladni. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Nem gondolja, hogy itt probléma van. Elmondta az előbb is, hogy itt a piacnapok miatt van az 
ügy ennyire megszorulva. Ezekről a helyekről érkezik csak ilyen jellegű gond. Azt mondja, ha 
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ezzel a mostani módosítással kezelik a helyzetet, akkor reméli, hogy megoldják a problémát, s 
nem kerül többet az asztalukra ez a kérdéskör.  
 
Kuris István László képviselő: 
 
A városi rendészeti beszámolóban szerepel, hogy a járdán kerékpározókat 167 esetben 
figyelmeztették. Azt is mindenki tudja, hogy járdán tilos kerékpározni, mégis felmennek. Ez is 
azt bizonyítja, hogy az autósoknak szól a figyelmeztető tábla a behajtani tilos tábla alatt.  
Egyébként 2015. áprilisában tárgyalták ezt a témát, Váradi Krisztián képviselő úr akkor nem 
volt itt, nem tudott ellene szólni és nemet nyomni.  
 
Farkas Dániel alpolgármester:  
 
Tapodi képviselő úrnak reagálna csak annyiban, örülne, ha olyan döntéseket lehetne hozni, 
amelyeket egy patikamérleggel ki lehet számolni. Azt hiszi, hogy ahol ez egyedül működik, az a 
Szegeden nemrég átadott lézerközpont. Hallotta, hogy ott még a másodpercet is fel tudják 
osztani törtidőre és abban tudnak gondolkodni. Nyilván ez azért itt nem megy.  
A Magyar utca kapcsán azt elmondaná, hogy korábban, amíg nem lehetett behajtani, addig is 
behajtott rengeteg kerékpáros. A már sokat emlegetett döntéssel ezt a folyamatot legalizálták, s 
felhívták erre az autósok figyelmét. Ugyanúgy voltak balesetek, ahogy korábban. Az a helyzet 
fog visszaállni, hogy hivatalosan nem lehet behajtani a Magyar utcába a kórház felől. Sajnos 
borítékolható, hogy ezek után is be fognak. Annyit fognak ezzel elérni, hogy nyilván a 
kerékpárosok felelőssége nagyobb lesz. Sajnos továbbra is azt tudja mondani, hogy ebben a 
kérdésben egyetlen egy jó megoldás van, ha mindenki a KRESZ szerint közlekedik. Szerinte 
ezekben a vitákban ezt kell mindig kihangsúlyozni. Képviselő urat is arra kéri, mindig el szokta 
mondani, amikor ilyen ügyben megszólítják, hogy próbáljon mindenki arra törekedni, 
függetlenül attól, hogy egyet ért, vagy nem ért egyet azzal, miként kell az adott szakaszokon 
közlekedni, hogy azt a KRESZ szerint tegye, mert akkor van esély a legkevesebb problémára.  
 
Váradi Krisztián képviselő: 
 
Kuris képviselő urat hagy kérje arra, hogy mielőtt ennyire határozottan és azt sugallva, hogy ő 
félrebeszél, gondolja át, hogy mit mond, nézzen utána pontosabban. Lehetséges, hogy ez egy 
olyan előterjesztés volt, amit Kuris képviselő néz, amikor csomagban tárgyalták, s elképzelhető, 
hogy akkor nem volt itt.  
Képviselő urat kéri, hogy az agresszivitásából vegyen vissza. Ez nem az első alkalom és ne 
oktassa ki. Tudja, hogy itt volt, nem beszél félre. Kicsit vegyen vissza. Köszöni szépen.  
Ezt a témát külön a Kárász utcánál tárgyalták először. Itt volt, többen bólogattak, emlékeznek 
rá, szerinte Meggyesi úr is emlékszik rá, hogy szólt ez ügyben. Akkor tárgyaltak először róla, 
utána lehet, hogy tárgyalták csomagban.   
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Kéri, hogy rendre utasítás tekintetében maradjanak a földön.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Zárszóként, hogy oldja picit a feszültséget, bicikli ide, bicikli oda. Ő ugyan nem szokott sűrűn 
biciklizni, de egy dolog biztos, ha nem is pontosan a témába vág az ügy, egy dolognak 
örülhetnek ez ügy kapcsán, olyan képviselő-testületük van, amelyik nem erőből akarja átvinni a 
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rossz döntéseit és tartani, hanem felülvizsgálja és ha kell, akkor módosít azokon a döntéseken, 
amelyek nem állják meg a helyüket. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Azt gondolja, hogy ez a lényeg. Ha van probléma, akkor azt kezelik, egyébként pedig hagyjanak 
mindenkit élni lehetőség szerint.  
További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 
képviselők szavazatát a forgalmi rend módosításáról. 
 
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1096   Száma: 17.05.25/48/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat #50; 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 
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 
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1096   Száma: 2017.05.25/48/0/A/KT 
 
 
189/2017. Kth. 
Kiskunhalason a Magyar utcán kerékpáros közlekedés forgalmi rendjének megváltoztatása 
 

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

Nagy Szeder István és a Magyar utca kereszteződésében a Magyar utca egyirányú 
forgalmú szakaszával szemben a kerékpáros behajtási lehetőséget megszünteti, így 
ezen forgalmi rend bevezetéséhez a hozzájárulását megadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Városgazda Zrt.-t a kerékpáros kiegészítő tábla 
leszerelésére. 

 
 
Határidő:  2017. június 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1.fsz.15. 
Meggyesi József közútkezelő 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

49 
 

49. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 
Szavazás eredménye 
 
#: 1097   Száma: 17.05.25/49/0/A/KT 
Ideje: 2017 május 25 16:30  
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Típusa: Nyílt 
Határozat #51; 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 
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 
 
     
1097   Száma: 2017.05.25/49/0/A/KT 
 
 
190/2017. Kth. 
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló május havi beszámolót.  
 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

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

50 
 
50. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás  
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a városi sportközpontban lévő rekortán pálya 
használatára kapott választ elfogadja-e.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A választ elfogadja.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy az utak kátyúzására kapott választ elfogadja-e.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
A választ elfogadja.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a szelektív hulladékgyűjtőszigetek körüli áldatlan 
állapotok megszüntetésére kapott választ elfogadja-e.  
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Nagyon korrekt volt a válasz, elfogadja.  
 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
Vízkeleti Szabolcs képviselő: 
 
Két interpellációt hozott. Nagyon sokan keresték azzal, hogy a vásárban és a városi 
rendezvényeken nincsenek mobil illemhelyek, vagy ilyen eszközök a városban. Kérnék, hogy 
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ezeken az eseményeken legyenek ilyen illemhelyek kihelyezve.  
 
Beszéltek ma már többet róla, most már látja azt is, hogy a Felsővárost nem érinti az 
interpellációja. A csapadékvíz elvezetésről interpellált. A napokban is áldatlan állapotok 
voltak, de ez már évek óta visszatérő probléma. Tavaly egyszer már kérdezte, akkor nem kapott 
választ az interpellációjában. Azt a választ kapta, hogy majd fog kapni választ, de nem kapott.  
A Felsőváros kivételével szeretne valami elképzelést erre a városrészre, hogyan tudnák 
megoldani ezt az áldatlan állapotot.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Kis híján tervezői problémákkal küzdenek. Tulajdonképpen már régóta megfogalmazták ezt a 
megrendelést, csak nem jutott a végére a tervező. Írásban meg fogja válaszolni pontosan a 
helyzetet.  
 

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 
Tapodi Attila képviselő: 
 
Az utóbbi időkben valamilyen titokzatos oknál fogva egyre többen keresik fel a lakosok az utak 
állapotával kapcsolatosan. A lakossági kéréseknek eleget téve szeretné kérni, vizsgálják meg a 
Tinódi utca felújítása, mint gyűjtőút, élvezhetne-e prioritást az elkövetkezendő időkben. Mivel 
az előbb elhangzott hozzászólások kapcsán érzékelte, hogy nyitott ajtókat dönget, ebben az 
interpellációban külön kéri, hogy azt a felszabaduló összeget, amit a Thorma János Múzeumnál 
beállítottak önerőre, ebből szánjanak a gyűjtőutak felújítására is. Nagyon örül, úgy látja, hogy 
összhang van ebben a dologban a képviselő-testületben. 
 
A következő interpelláció a rendőrlámpák működésével kapcsolatban lenne. A középső lámpa, 
ami a gyalogosátkelő helyet irányítja, rendszeresen úgy állítja meg a forgalmat, hogy a 
folyamatosan egyenesen haladó, észak-dél, illetve dél-észak irányú forgalmat állítja meg. 
Ezáltal le kell állnia, a következő lámpa utána ismét megállítja a forgalmat, mert addigra lezár 
a zöld. Meg kellene vizsgálni, nem lehetne-e úgy kialakítani ezt a rendet, hogy vagy a Kossuth 
utcáról kiforduló, vagy pedig a Kárpát utcáról kiforduló forgalmat állítaná meg. Azon 
járműveket egyébként is a következő lámpa úgyis meg fogja állítani. Nem lenne felesleges a 
megállás, s nem lassítaná a forgalmat. Ez hanggal is jár, környezetszennyező is. Sok problémát 
megoldhatnának, szerinte sokkal ésszerűbb lenne a közlekedés. Reméli, hogy ezt meg lehet 
oldani, nem ért hozzá, ki kell számolni biztos.  
 
A következő interpellációjában egy olyan dolgot kér, amit már kért korábban, de sajnos nem 
történt meg. Kiskunhalas város honlapján a dokumentumok, testületi határozatok, 
jegyzőkönyvek archívum nincs feltöltve rendesen. Archívumból 2016. áprilisi az utolsó. A 
jegyzőkönyvekből és a határozatokból is sajnos elég sok a hiány. Most látja, hogy 2017 még 
nincs is az archívumban egyáltalán. Abszolút nem található idénről semmilyen testületi 
előterjesztés.  
Városháza/Dokumentumok/Archívum menüpont. Tegnap nézte, vagy tegnapelőtt. Újból 
megvizsgálja, tévedhet ő is, ember. Többször ránézett, ő nem találta.  
 
Következő interpellációjában a Sáfrik malom vitorláiról szeretne tájékozódni, hogy történt-e 
valamilyen felmérés ennek a felújítására, valamilyen árajánlat már. Szerinte nagyon hasznos 
lenne, ha ez az ikonikus műemlék ismételten állhatna. Úgy tudja, hogy a belseje már teljesen fel 
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van újítva, tehát működőképes lenne.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Elég sok témát érintett Képviselő úr. Egy titkot azért megfejtene. Azért hívogatják, mert 
leszórólapozta a várost. Nyilvánvalóan ez ennek tudható be.  
Az irányítástechnikai szakemberek majd elmondják, lehet-e valamit kezdeni a lámpák jobb 
összehangolásával. Bár szerinte igyekeztek ezt a legkisebb problémát okozva beállítani 
eredetileg is. Azóta lehet, hogy valamelyest változott a forgalmi rend, vagy a szokás és ez 
okozhat problémákat. Meg fogják kérni őket, hogy adjanak erre szakmai véleményt.  
A honlappal kapcsolatban azt tudni kell, hogy a mai napig fejlesztés alatt áll. Úgy tudja, hogy 
az archívumban megtalálhatóak mind a jegyzőkönyvek, mind a határozatok, ami kötelező elem, 
az fent van. Ezeket meg lehet tekinteni, ha tömörített formában is, de fent vannak. Elvileg a 
2017-esek vannak talán fenn tömörítetlenül, a többi a 2016-os év közepétől pedig tömörített 
formában vannak fenn az anyagok. A 2017-esek mind itt vannak, mutatják is. A korábbiak 
benne vannak az archívumban. Van egy ilyen fül is, hogy testületi jegyzőkönyvek. Lát 2015-öt, 
2014-et. A korábbi időszakokra vissza van, de mindjárt megnézik. Egyébként is írásban meg 
fogja kapni a választ.  
Ezzel a mai testületi ülésük végére értek, mindenkinek köszöni a nagyon hatékony munkát, 
hiszen ötvennél is több napirendet tárgyaltak meg. Szerinte rekordidő volt a mai. Mindenkinek 
további szép napot kíván.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 
 
 
 
 
 
 (:Aradszky Lászlóné :)    (:Tapodi Attila:) 
 
 


