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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 

a Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

 

176/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a 2639/6 hrsz alatti közterületen aszfalt burkolatú közút megépítése céljából 

együttműködési megállapodást kössön az N+H Electric Kft.-vel (6400 Kiskunhalas, 

Semmelweis tér 27.) azzal a tartalommal, hogy az N+H Electric Kft. az építési beruházás 

teljes bruttó bekerülési költségének 50%-át az Önkormányzat részére megfizeti, valamint 

biztosítja az út megépítéshez szükséges hatósági engedélyeket. A Képviselő-testület a 

beruházáshoz szükséges fedezetet a költségvetésben biztosítja. 

Az árajánlatok megérkeztek, a megállapodás előkészítés alatt van. 

 

177/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Vörösmarty utca 

lakóinak útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt 

hozzájárulásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”  

[14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 

Az útépítés megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. 

A Városgazda Zrt. az utat elkészítette.  

 

180/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt.-t és a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetét, hogy az Önkormányzati 

fenntartású intézményeket és az Önkormányzati tulajdonú, családi ház jellegű ingatlanokat 

megvizsgálva tegyenek javaslatot egyes ingatlanokon a szabályoknak megfelelő csapadékvíz-

kezelési megoldás kialakításra. A vizsgálat során a városi csapadékhálózat állapotát, a 

kezelendő vízmennyiséget és a megvalósítás költségét is figyelembe kell venni. A Képviselő-

testület a 2019. évi és a 2020. évi költségvetésében legalább 2-2 projekt megvalósítási 

költségét elkülönítetten biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csapadékcsatorna-

rendszerkarbantartásra a 2018. évi költségvetésben előirányzott keretnél a 2019. évi 

költségvetésben 50%-al magasabb összeget kíván elkülöníteni. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt.-t, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján legsürgősebb csapadékhálózatot érintő 

rekonstrukciós munkákat végezzen 2018. október 31-ig, továbbá 2018. december 31-ig mérje 

fel, és határozza meg a legszükségesebben elvégzendő munkálatok körét A beavatkozások 

fedezetére a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 5 millió Ft-ot biztosít. 

Az állapotfelmérés megtörtént.  

 

181/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2016. Kth. számú 

határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

2.) Az Önkormányzat a KRESZ 17. § (1) bekezdés e/2. pontja szerinti „Várakozási 

övezet”-et alakít ki az alábbi városrészekben található kiépített várakozóhelyeken, 

kivéve az elektromos töltőállomások használatára biztosított parkolóhelyeket. A közúti 



jelző táblákat és a kiegészítő táblákat a KRESZ 112/d; 112/e és a 114. ábra szerint 

kell elhelyezni.  

Munkanapokon 8-18 óra között  

− Bethlen Gábor tér  

− Hősök tere  

− Református templom melletti parkolók  

− Thúry József utca  

− Városháza utca  

− Jósika utca  

2. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t, hogy a várakozási övezet végét 

jelző táblákat a módosított határozat szerinti helyre helyezze át. 

A táblák kihelyezésre kerültek. 

 

182/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 6045 hrsz alatti 

terület rendezési terv szerinti megosztását követően a telek déli részén kialakuló terület 

6046/1 hrsz alatti területtel történő elcseréléséhez az értékbecslésben szereplő értékekkel. A 

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az önkormányzati terület megosztásához 

és a telekcseréhez szükséges intézkedéseket megtegye, a szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye, a csereszerződést aláírja. A telekcserével kapcsolatos költségeket cserélő felek 

egyenlő arányban viselik. 

A telekmegosztás folyamatban van.  

 

183/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Kiskunhalas, Honvéd utca lakóinak 

útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak a 

beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”  [14/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 

Az útépítés megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. 

A szerződés aláírásra került, az útépítés elkészítésének határideje 2018.november 30.  

 

209/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bibó István 

Gimnázium udvarán a Magyar Kézilabda Szövetség rekortán burkolatú kültéri 

kézilabdapályát építsen, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás kereteire és 

az elkészült pálya vagyonjogi rendezésére vonatkozó, a Magyar Kézilabda Szövetség, a 

Kiskőrösi Tankerületi Központ és az Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodást – 

annak esetleges módosítását - aláírja, továbbá a pálya megvalósításához szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

A megállapodás aláírása megtörtént.  

 

210/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerült többletköltségekre és 

az eltelt idő alatt megváltozott körülményekre való tekintettel felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy megtegye a szükséges lépéseket a GZR-T-Ö-2016-0013 azonosítószámú „Jedlik Ányos 

Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázattól való visszalépés érdekében. 

A határozat kézbesítésre került.  

 

216/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Közbeszerzési-és 

Beszerzési Szabályzat módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

Közzététele megtörtént.  



 

217/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

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

beruházási csoportvezetőt, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési terv közzétételéről 

az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 

Közzététele megtörtént.  

 

219/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-

00004 azonosító számú „Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási 

együttműködése, partnersége” megnevezésű projekt keretében aláírt szándéknyilatkozatot. 

A szándéknyilatkozat aláírásra került. 
 

220/2018. 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 1049/4 hrsz alatti közterületen a szélmalom felújításhoz kapcsolódó 

fogadóépület építése céljából. Egyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az érintett 

ingatlan tekintetében szükséges építési engedélyezési eljárások során szükséges 

hozzájárulásokat és nyilatkozatokat Kiskunhalas Város Önkormányzata nevében megtegye. 

A tervezési munka folyik.  

 

222/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda 

Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének módosítását a 

jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

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

Közszolgáltatási Támogatási szerződés 1. sz. melléklet módosításának aláírására. 

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

Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. mellékletének módosítását a 

jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amellyel a 6400 Kiskunhalas, Kuruc 

vitézek tere 41. 2. emelet 7. szám és a 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 41. 4. emelet 

13. szám alatti költségalapon bérbe adható önkormányzati bérlakásokat átminősíti 

szociálisan bérbe adható lakássá. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. melléklet módosításának aláírására. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 

A módosított melléklet aláírásra került. 

 

224/2018. Kth. 

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

Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. között 2018. 

június 29. napján kelt Vagyonhasznosítási szerződés módosításához.  

2) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben lévő Hasznosítási szerződés módosításának aláírására, 

valamint arra, hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további 

nyilatkozatokat megtegye, szerződéseket megkösse. 

A szerződés aláírásra került. 

 

 



225/2018. Kth. 

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

1. számú melléklet szerinti Bérleti megállapodás alapján bérbe adja a szerződésben 

rögzített ingatlant a CINEMA Szeged Kft. részére.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az 1. sz. mellékletben lévő Filmszínház Bérleti Megállapodás aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 

 

226/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 1. 

sz. melléklet szerinti tartalommal a Halas-Dent Kft.-vel kötött megbízási szerződést.  

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

hogy a melléklet szerinti megbízási szerződést aláírja. 

A szerződés aláírásra került. 

 

227/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló szándéknyilatkozat aláírására. 

A szándéknyilatkozatot a kérelmező átvette további ügyintézéséhez. 

 

228/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

melléklet szerinti tartalommal  a VÉ-BÉ Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött 

Ellátási szerződést.  

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

hogy a melléklet szerinti Ellátási szerződést aláírja. 

A szerződés aláírásra került.  

 

229/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club és Kiskunhalas Város Önkormányzata 

között létrejött támogatási szerződés 2. számú módosítását a melléklet szerinti 

tartalommal, mely szerint a támogatás visszafizetésének határideje 2018. december 

31-ére módosul. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

A módosított támogatási szerződés aláírása folyamatban van.  

 

230/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megyeszéle Kulturális-

Információs Alapítvány részére, kérelme alapján 2.634.600 Ft, azaz kettőmillió-

hatszázharmincnégyezer-hatszáz forint visszatérítendő támogatást nyújt, melyet kizárólag 

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 

környezettudatos szemléletformálásra” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan használhat 

fel. A támogatás visszafizetésének határideje legkésőbb 2018. december 31.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fedezet 2018. évi 

költségvetésben történő biztosítására, valamint az 1. számú melléklet szerinti 

megállapodás aláírására. 

A megállapodás aláírásra került, a visszatérítendő támogatás kiutalása folyamatban van.  

 

 

 



231/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Százszorszép Óvodák 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó 

szakmai munka beszámolóit jóváhagyja. 

A határozat megküldésre került az óvodák számára.  

 

233/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Büntetés-

Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére az Önkormányzat a toborzási tevékenység 

végzéséhez helyiséget biztosítson.  

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

mellékelt szerződés aláírására. 

A helyiséget már birtokba vette a BVOP. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló október havi beszámolót.  

 

Határidő: 2018.október 25. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

A határozatról értesül:  

 

 

Kiskunhalas, 2018. október 15. 

 

 

          Fülöp Róbert s.k. 


