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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

 

116/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 6012/4 hrsz 

alatti ingatlan megvásárlásának fedezetére a 2018. évi költségvetésében 114.300.000.- Ft-ot 

biztosít.  A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az eladóval tárgyalást 

folytasson a részletfizetés lehetőségéről, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés és az 

ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.  

Az egyeztetés folyamatban van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

 

119/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzatán képviseletében az Elektronikus Árverési Rendszerben 

regisztráljon, a vagyongazdálkodási szabályoknak megfelelően meghozott, ingatlan vagy 

ingóság megszerzésére irányuló döntéseket az Elektronikus Árverési Rendszeren keresztül 

végrehajtsa. 

A regisztráció megtörtént.  

 

133/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 9.§-a alapján „Kiskunhalas Város 

Közszolgálatáért” díjat adományoz Tóth Péter köztisztviselőnek, példamutatóan magas 

színvonalon végzett közszolgálati tevékenységéért. 

A díj ünnepélyes átadása megtörtént. 

 

146/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 

Hardwork Hungary Kft.-nek (1054 Budapest, Szemere utca 23. 1. em. 1.), hogy a 

kiskunhalasi sportpályán álló edzőtermét 245.08 m2 befoglaló méretű acélszerkezetű 

épületrésszel bővítse a Hórusz Bau Kft. által 2018. február 20-án kelt tervdokumentáció 

szerint. Az építés megkezdésének feltétele, hogy a beruházó a Halasi Városgazda Zrt.-vel 

a terület és az öltözőépület használatára vonatkozó megállapodását aktualizálja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges 

tulajdonosi jognyilatkozatokat megtegye. 

A szerződés aktualizálása folyamatban van. 

 

147/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4828 

hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 4241 m
2
-ről 4239 m

2
-re történő 

csökkentéséhez a Nagyapáti István földmérő által készített, 12/2018 munkaszámú változási 

vázrajz és a szabályozási terv alapján hozzájárul, amennyiben a telekalakítást a Kiskunhalasi 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya jogerős határozattal jóváhagyja. A Képviselő-testület 

4828 hrsz.-ú ingatlannak a magánterületként szabályozott részét forgalomképessé nyilvánítja 

annak telek-kiegészítésként történő értékesítése érdekében. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, belterület 4828 

hrsz.-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott részét értékesíti 



Szalay János, 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór utca 11-13. szám alatti lakos részére 

értékbecslés alapján bruttó 21.000.- Ft vételárért. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 

megvásárolt területrész a vevő tulajdonában levő 4877 hrsz alatti ingatlanba becsatolásra 

kerüljön. 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület megbízza a 

Halasi Városgazda Zrt.-t az eljárás lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására.  

A szerződés aláírása folyamatban van, a szükséges előkészületek megtörténtek, a 

telekalakítás lezajlott.  

 

148/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város külterületén található 

úthálózatból a határozat mellékletét képező térképen jelölt utakat tekinti külterületi 

gyűjtőútnak. 

A határozat kihirdetése megtörtént.  

 

149/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. A Vass Lajos utca elnevezést adja a Kiskunhalas, 40657/8, 40658/6, 40666 és  hrsz.-ú 

ingatlannak. 

2. A Venyige utca elnevezést adja a Kiskunhalas, 8024 hrsz.-ú ingatlannak. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási 

ügyekben eljárjon. 

A földhivatali eljárás folyamatban van.  

 

150/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001.(03.01.) önkormányzati 

rendelete 35. §-ban meghatározottak szerint eljárva, jelen határozat 1. melléklete szerinti 

építési helyet jelöli ki a Május 1. téren autóbusz állomás és az ahhoz kapcsolódó építmények 

építése céljából. Egyben felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az engedélyezéssel 

érintett ingatlanok tekintetében szükséges építési engedélyezési, és telekalakítási eljárásokat 

lefolytassa, az engedélyezési eljárások során szükséges hozzájárulásokat és nyilatkozatokat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata nevében megtegye. 

Az építési engedély kiadása megtörtént.  

 

151/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az BKMÖ 

Konduktív Pedagógiai Intézete játszótéri eszközt helyezzen el az Esze Tamás lakótelepen 

található játszótérre. Az eszköz elhelyezését a Halasi Városgazda Zrt.-vel egyeztetve lehet 

elhelyezni. 

Az eszköz kihelyezése megtörtént.  

 

162/2018. Kth. 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés kitüntető díjaira javaslattétel 

A képviselő-testület javaslata megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés részére. 

 

164/2018. Kth. 

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 

A képviselő-testület döntése megküldésre került a kérelmező részére.  

 

 



167/2018. Kth. 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas, 

Kertész utca 28/A. szám alatti kivett sportpálya, gazdasági épület és edzőterem 

megnevezésű 8ha 5483m2 alapterületű ingatlan (Kiskunhalas, 2385/4. hrsz) tekintetében a 

Halasi Városgazda Zrt. hasznosítási jogát 1651 m2-es terület vonatkozásában, a mellékelt 

térképrajz szerint 2018. június 30. napjával megszüntesse. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testület 

165/2017. Kth. számú határozatával elfogadott Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 

3. számú módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási 

szerződés 1. sz. mellékletének aláírására. 

A hasznosítási jog a Halasi Városgazda Zrt.-vel módosításra került.  

 

168/2018. Kth. 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 éves határozott időtartamra, 

az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba adja a 

szerződésben rögzített ingatlant a Halasi Média Kft. részére.  

2) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, 

ahhoz, hogy a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. a Kiskunhalas, 

2384/4. hrsz-ú ingatlanból 1651 m2 alapterületű, a Hasznosítási szerződés 1. számú 

mellékletét képező térképrajzon elkülönített területen a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00009 

kódszámú pályázat keretében létrehozza a Halasi Tánchagyományok Házát. Hozzájárul 

a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések HMK általi 

aktiválásához, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a HMK az általa pályázati forrásból 

megvalósított beruházásokat a pályázatban előírt fenntartási időszak végéig fenntartsa.  

3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási szerződés aláírására, valamint arra, 

hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további nyilatkozatokat megtegye. 

A szerződés aláírásra került.  

 

169/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 éves határozott időtartamra, 

az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján hasznosításba adja a 

szerződésben rögzített ingatlanokat a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató 

Kft. részére.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, 

ahhoz, hogy a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 

HMK) a Kiskunhalas, 1051. hrsz-ú, a Kiskunhalas, 1050. hrsz-ú, a Kiskunhalas, 

1049/4. hrsz-ú, valamint a Kiskunhalas, 1048. hrsz-ú ingatlanokon a TOP-1.2.1-16-

BK1-2017-00009 kódszámú pályázat keretében a helyi, térségi jelentőségű Sáfrik-féle 

szélmalmot felújítsa, ehhez kapcsolódóan kiállító és bemutatótereket hozzon létre a 

szomszédos épület felújításával, valamint a malom környezetét átalakítsa, új 

funkciókkal töltse meg. Hozzájárul a támogatási időszak során megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztések HMK általi aktiválásához, és hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a HMK az általa pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a pályázatban 

előírt fenntartási időszak végéig fenntartsa. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási szerződés aláírására, valamint arra, 

hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további nyilatkozatokat megtegye. 

A hasznosítási szerződés aláírásra került.  

 

 

 



170/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja az Intézményekkel 

megkötött a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó „Együttműködési Megállapodást 

a melléklet szerint.” 

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

Együttműködési Megállapodás módosítására. 

A megállapodás aláírásra került. 

 

171/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas 

Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 1. számú melléklet 

szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program közzétételéről a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság honlapján.  

A program elérhető a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján is.  

 

173/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja dr. Vaslóczki Ferenc r. 

alezredes kinevezését a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjének. 

A határozat megküldésre került az illetékeseknek. 

 

178/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Hatályon kívül helyezi a Kiskunhalas, belterület 8024 hrsz.-ú ingatlan elnevezésére 

vonatkozóan meghozott 149/2018. Kth. 2. pontja szerinti döntését és a Venyige utca elnevezést 

adja a Kiskunhalas, belterület 8204 hrsz.-ú közterületnek. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben 

eljárjon. 

A földhivatali eljárás folyamatban van.  

 

179/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Kiskunhalas belterület 6029 hrsz alatti ingatlan 684 m2 nagyságú részét az Ipari Park feltáró 

útjának területbiztosítása érdekében bruttó 1.536.600.- Ft áron, felhatalmazza a 

Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és aláírására. A Képviselő-testület a 

vásárláshoz szükséges fedezetet a költségvetésben biztosítja. 

2. A Képviselő-testület a 113/2016. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Az adásvételi szerződés aláírásra került.  

 

184/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

módosított közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési- és 

beruházási csoportvezetőt vagy az általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a módosított 

közbeszerzési terv közzétételéről Kiskunhalas város honlapján. 

A módosított közbeszerzési terv elérhető Kiskunhalas város honlapján. 

 

185/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen döntésével a városi 

sportpálya 2385/4 hrsz.-ú telkét és a sportpálya SP jelű övezetébe tartozó többi földrészletet 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, az ingatlanon tervezett közösségi és kulturális célú 

beruházások megvalósíthatósága érdekében. 



2. A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat módosítását szükségesnek tartja a városi 

sportpálya SP jelű építési övezetében az 1. pontban meghatározott beruházásokhoz szükséges 

építmények elhelyezhetősége érdekében. A módosítás környezeti hatásának megítéléséhez az 

elkészült tervanyag elegendő támpontot nyújt, ezért az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem szükséges. 

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a településrendezési eszközöknek a 3270/23 hrsz.-ú 

ingatlant érintő megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló terület kijelölésére 

irányuló, és a helyi építési szabályzatnak a városi sportpálya SP jelű építési övezetére 

vonatkozó módosítás 1. mellékletében szereplő tervanyagának partnerségi egyeztetése során a 

partnerek részéről vélemény nem érkezett, a testület a tervanyagban foglaltakkal egyetért és 

végső szakmai véleményezésre bocsátható. 

A szeptemberi képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül.  

 

186/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szakál Aurélt megbízza 2018. július 1. 

napjától 2023. június 30. napjáig Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János 

Múzeuma igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával. Illetményét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- a Kjt.-ben szabályozott fizetési osztály ás fokozatnak megfelelő alapbér, 

- további szakképesítés Kjt. 66.§. (3) bek. b.) pontja szerinti 10% illetménynövekedés 

- tudományos kutatói pótlék 

- illetménypótléka a pótlékalap 200 % -ának megfelelő magasabb vezetői pótlék 

A kinevezés megtörtént. 

 

187/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Erhardt Györgyit megbízza 2018. július 

1-től, 2023. június 30-ig Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi 

Könyvtára igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával. 

 Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

- a Kjt.-ben szabályozott fizetési osztály ás fokozatnak megfelelő alapbér, 

- További szakképesítés Kjt. 66.§. (3) bek. a.) pontja szerinti 7% illetménynövekedés 

- Illetménypótléka a pótlékalap 225 % -ának megfelelő magasabb vezetői pótlék 

A kinevezés megtörtént. 

 

188/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – az önkormányzat 

által fenntartott óvodai intézményekben az alábbi, óvodai csoportszámok indítását 

engedélyezi a 2018/2019. nevelési évben, tanévben: 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri 

Óvoda 

11 óvodai csoport 

+1 bölcsődei csoport 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda 2 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 4 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 2 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Vackor Óvoda (Pirtó) 1 óvodai csoport  

Az óvodai csoportokat az engedélyezett létszámokkal működtetik.  



 

189/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák Honvédelmi 

Intézkedési Tervét és az abban foglaltakat jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a Fenntartó képviseletében a dokumentumot írja alá. 

A vezető óvónő az elfogadott tervet továbbította a szakhatósághoz.  

 

190/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervét és az abban foglaltakat jóváhagyja és felhatalmazza 

a Polgármestert, hogy a Fenntartó képviseletében a dokumentumot írja alá. 

A vezető óvónő az elfogadott tervet továbbította a szakhatósághoz.  

 

191/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde Pedagógiai programját a melléklet szerint elfogadja. 

A módosított pedagógia program szerint működik az óvoda. 

 

192/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Honvédelmi Intézkedési Tervét és az abban foglaltakat jóváhagyja és felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Fenntartó képviseletében a dokumentumot írja alá. 

A vezető óvónő az elfogadott tervet továbbította a szakhatósághoz.  

 

193/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Pedagógiai programját a melléklet szerint elfogadja. 

A vezető óvónő az elfogadott tervet továbbította a szakhatósághoz.  

 

 

194/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár 

Bizottság működéséről szóló –mellékletben szereplő- beszámolót elfogadja. 

A határozat megküldésre került a Települési Értéktár Bizottság elnöke részére. 

 

196/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség 2017. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját 

valamint a 2018. évi munkatervét az I. sz. melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus 

Főplébánia 2017. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját a II. sz. melléklet 

szerint, valamint a 2018. évi munkatervét a III. sz. melléklet szerint.  

A határozatok kézbesítése megtörtént.  
 

198/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 2018. 

évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. a, pontja, valamint 

„a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására” című pályázati kiírás alapján pályázatot 

(támogatási igényt) nyújt be a települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatására.  



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

hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 

A pályázat benyújtása folyamatban van.  

 

199/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodák Alapító 

okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű 

Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 

Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

Az alapító okirat módosítás a Magyar Államkincstárnál folyamatban van.  

 

200/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – valamint az Nkt. 

25.§.(7) bekezdésére, az önkormányzat által fenntartott Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor 

Óvodai intézményben engedélyezi, hogy a 2018/2019. nevelési évben a maximális 25 fős 

csoportlétszám 20 %-kal átléphető. 

Az óvoda az engedélyezett csoportlétszámmal működik.  
 

201/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 éves határozott 

időtartamra, az 1. számú melléklet szerinti Hasznosítási szerződés alapján 

hasznosításba adja a szerződésben rögzített ingatlant a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. részére.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 

adja, ahhoz, hogy a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. a 

Kiskunhalas, 2385/4. hrsz-ú ingatlanból 1318,55 m2 alapterületű, a Hasznosítási 

szerződés 1. számú mellékletét képező térképrajzon elkülönített területen a TOP-7.1.1-

16-H-035-1 kódszámú pályázat keretében létrehozza az Éld bele Halas - 

koncerttermet. Hozzájárul a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztések a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. általi aktiválásához, 

és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató 

Kft. az általa pályázati forrásból megvalósított beruházásokat a pályázatban előírt 

fenntartási időszak végéig fenntartsa.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási szerződés aláírására, valamint arra, 

hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további nyilatkozatokat megtegye. 

A szerződés aláírása folyamatban van.   

 

202/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Kiskunhalas, Kertész utca 28/A. szám alatti kivett sportpálya, gazdasági épület és 

edzőterem megnevezésű 8ha 5483m2 alapterületű ingatlan (Kiskunhalas, 2385/4. 

hrsz) tekintetében a Halasi Városgazda Zrt. hasznosítási jogát 1318,55 m2-es terület 

vonatkozásában, a mellékelt térképrajz szerint 2018. augusztus 31. napjával 

megszüntesse. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-

testület által jóváhagyott Hasznosítási szerződés 1. sz. mellékletének 4. számú 

módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási 



szerződés 1. sz. mellékletének aláírására. 

A szerződés melléklete aláírásra került.  

 

203/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójaként 

Rózsáné Takács Szilviát bízza meg. A megbízás időtartama 2023. május 31. napjáig szól. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó, 

Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát és annak módosítását a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja, egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 

Az alapító okirat és annak módosítása aláírásra került. Az aláírt dokumentumok 

megküldésre kerültek a Halasi Városgazda Zrt. munkatársának, aki azt továbbította 

ügyvédi ellenjegyzésre. A bejegyzés folyamatban van.  

 

206/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gimnázium u. 4. szám alatti ingatlan 

hasznosítási javaslatára vonatkozó felhívást a melléklet szerint jóváhagyja és megbízza a 

Halasi Városgazda Zrt.-t az ezzel kapcsolatos ügyintézéssel. 

A felhívás szeptember végi határidővel közzétételre került.  

 

207/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vásárolja meg a Kiskunhalas 

belterület 4410/A/3 hrsz alatti és a 4410/B/3 hrsz alatti ingatlanokat együttesen 4.000.000.- 

Ft vételárért.  

A határozat kézbesítésre került. 

 

208/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bocskai utca 2. 

szám alatti társasház lakóközössége saját költségén egy darab padot helyezzen ki az épület 

keleti homlokzata elé, az ott fekvő járda mellé. A paddal kapcsolatos fenntartási költség a 

lakóközösséget terheli, azt korlátozás nélkül bárki használhatja. A tulajdonosi hozzájárulás 

visszavonásig érvényes. A hozzájárulás visszavonása esetén a padot el kell távolítani, ezzel 

kapcsolatban a lakóközösséget kártérítés nem illeti meg. 

A határozat kézbesítése megtörtént.  
 

211/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a MÁV Zrt. és az 

Önkormányzat között 2018.augusztus 15-én létrejött kártalanítási megállapodást, mely a 

Kiskunhalas belterület 0654/5, 6409/2 és 6411/1 hrsz. alatti ingatlanok vízilétesítmény 

létesítéséhez szükséges igénybevételéről és 42.300,- Ft+ÁFA kártalanítási összeg 

megfizetéséről szól.  

A kártalanítási összeg megfizetésre került. 

 

212/2018. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 kódszámú 

pályázati felhívás szerint, „Kisvárosháza épületének energetikai korszerűsítése” címmel, 

legfeljebb bruttó 150 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes 

pályázat esetén az abban foglalt tartalom megvalósítására, a magvalósítással kapcsolatos 

dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 



2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 kódszámú 

pályázati felhívás szerint, „Csipkeház Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” 

címmel, legfeljebb bruttó 73 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes 

pályázat esetén az abban foglalt tartalom megvalósítására, a magvalósítással kapcsolatos 

dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 kódszámú 

pályázati felhívás szerint, „Egészségház épületének energetikai korszerűsítése” címmel, 

legfeljebb bruttó 87 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes 

pályázat esetén az abban foglalt tartalom megvalósítására, a magvalósítással kapcsolatos 

dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

A pályázatok előkészítés alatt vannak.  

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  

 

Határidő: 2018.szeptember 27. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

A határozatról értesül:  

 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 17. 

 

 

          Fülöp Róbert s.k. 


