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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 

a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

 

244/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Bánegyháza utca 

lakóinak ( Kőrösi út – Platán utca közötti szakasz) út tervezésére vonatkozó 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) ] 

A tervezési munka megkezdése a 2018. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

Tervezési szerződés megkötése folyamatban van.  

 

245/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas, belterület 

630/3 hrsz alatti ingatlan 8/12 tulajdoni hányadát érintő, elővásárlási jog gyakorlására 

vonatkozó elfogadó nyilatkozat kiadását. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás fedezetére a 

költségvetésében 14.000.000.- Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a tulajdonszerzéssel kapcsolatos további feladatok ellátására. 

A tulajdonjog bejegyzésre került. 
 

246/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas, 

belterület Gimnázium utca 4. szám, 174 hrsz alatti ingatlan árverési eredményét, mely szerint 

az ingatlant az érvényes ajánlatot adó Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400, 

Kiskunhalas, Hősök tere 2.) vásárolhatja meg. 

A szerződést közjegyző készíti. 
 

255/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Balotaszállás Községi 

Önkormányzata és Kiskunhalas Város Önkormányzata között létrejövő bölcsődei feladat-

ellátási szerződés megkötését és felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben szereplő 

szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra, az eljárás lefolytatásra került, mely alapján rögzítették az országos 

nyilvántartásban. 

 

257/2018. Kth. 

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

4689/14 hrsz-ú, közterület művelési ágú terület méretének 24.720 m2-ről 24.492 m-re történő 

csökkentéséhez a GP A-114/2018 munkaszámú telekalakítási változási vázrajz és a 

szabályozási terv alapján hozzájárul. A Képviselő-testület a terület 228 m2 nagyságú részét 

forgalomképessé nyilvánítja annak értékesíthetősége érdekében. 

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

4689/14 hrsz-ú területnek a szabályozási terv szerint magánterületként szabályozott 228 m2 

nagyságú részét a GP A-114/2018 munkaszámú változási vázrajz alapján értékesíti a 

REPULSE Kft. (6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 4.) részére értékbecslés alapján nettó 

1.600.000- Ft vételárért. Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket a vevőt terhelik. A 



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

felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

Az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van.  

 

270/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi Női 

Kézilabda Sportegyesület 4.501.339 Ft összegű követelés behajthatatlan követelésekké történő 

nyilvánítását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont f) pontja 

alapján és egyúttal elrendeli az összeg kivezetését a nyilvántartásunkból. 

2018.december 31.napjával kivezetésre került az összeg. 

 

272/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 

működéséről szóló 2018. évi 2. féléves beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 

A határozat megküldésre került.  

 

273/2018. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Minden-T Fogászat 

Kft.-vel a kiskunhalasi 5. számú fogorvosi praxis működtetésére vonatkozóan az 1. számú 

melléklet szerint módosítja a feladat-ellátási szerződést  és felhatalmazza a Polgármestert a 

módosított szerződés aláírására.  

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

hogy a 2. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló – módosított - nyilatkozatot 

aláírja. 

A szerződés aláírásra került.  
 

274/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a járási startmunka 

programok kérelmeinek benyújtását és legfeljebb 650.000 Ft önerőt biztosít a 2019. március 

1. és 2020. február 29. között tervezett közfoglalkoztatási programok megvalósulásához. Az 

önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét 

a költségvetésében elkülöníti. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti programok 

megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, a hatósági szerződéseket aláírja, tárgyalásokat, 

folytasson, a megvalósításhoz szükséges szerződéseket megkösse. 

A kérelemtervezet aláírása megtörtént.  

 

275/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kiskunhalasi 

Birkózó Club a Bundzsák Dezső Sportközpont főépületében található két öltöző felújítását, 

iroda és raktár kialakítását, valamint birkózószőnyeg beszerzését célzó támogatási igényt 

nyújtson be a Magyar Birkózó Szövetséghez.  

2. A Képviselő-testület a támogatásból megvalósítandó fejlesztéshez a tulajdonosi hozzájárulást 

megadja, a megvalósuló fejlesztés legalább 15 évig történő fenntartásához az ingatlant 

biztosítja.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés aláírására és a megvalósításhoz 

szükséges tevékenység lebonyolítására. 

A határozat megküldésre került.  

 

 

 



277/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

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

önkormányzati rendeletének 11.§ (4) b.) pontja alapján négy év időtartamra részletfizetési 

kedvezményt biztosít a Kiskunhalasi Református Egyház részére a Gimnázium u. 4. szám 

alatti ingatlan vételárának megfizetéséhez, a mellékelt adásvételi szerződés feltételei szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

A szerződést közjegyző készíti. 
 

278/2018. Kth. 

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

hogy a 290/2017. Kth. számú határozat alapján az Önkormányzat és az NKM 

Áramszolgáltató Zrt. között megkötött Megállapodást módosítsa oly módon, hogy a 

megállapodás alapján létrejött fejlesztés a Szolgáltató tulajdonában maradjon. 

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

hogy az NKM Áramszolgáltató Zrt. között 2018. 04.10-én módosított szerződést jelen 

előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint módosítsa. 

3. A Képviselő-testület a 290/2017. Kth. számú határozatának 2. pontját hatályon kívül 

helyezi. 

A szerződések aláírása megtörtént.  

 

279/2018. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván „Magyarország 

legszebb konyhakertje” program 2019. évi fordulójához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert a szándéknyilatkozat, 

valamint a csatlakozási szerződés aláírására, illetve a győztesek díjazására minimum 60.000 

Ft-ot biztosít a 2019. évi költségvetésből. 

A jelentkezési lap aláírást követően megküldésre került az illetékeseknek. 

 

280/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az FBH-

NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéről szóló 2018. évi 

beszámolóját. 

A határozat megküldésre került.  

 

283/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyar 

Olimpiai Bizottság által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti 

sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának költségvetési támogatási keretéből a 

Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület által elnyert támogatásból az egyesület építési 

beruházást hajtson végre a 2524/6 hrsz alatti ingatlanon. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben lévő nyilatkozat megtételére, a szükséges hozzájárulások 

aláírására. 

A Képviselő-testület hozzájárulása nem mentesíti az egyesületet a beruházás 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól. A beruházás tervezését az 

Önkormányzat fürdőfejlesztési terveivel összhangban kell elkészíttetni. 

A határozat megküldésre került. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 



 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló január havi beszámolót.  

 

Határidő: 2019.január 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 

Értesül: 

 

Kiskunhalas, 2019. január 9. 

 

 

 

          Fülöp Róbert s.k. 


