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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 

a Képviselő-testület 2019. október 31-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

59/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Cseresznyés utca 

lakóinak út kivitelezésére 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 kivitelezési munka megkezdése a 2019. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának 

függvénye. 

Építési engedélyezési eljárás folyamatban.  

 

71/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére, kérelme alapján 25.000.000 Ft, 

azaz huszonötmillió forint visszatérítendő felhalmozási támogatást nyújt, melyet 

kizárólag a konditerem, oktatóterem, egyesületi székhely beruházáshoz használhatja 

fel. A támogatás visszafizetésének határideje legkésőbb 2019. szeptember 30. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fedezet 2019. évi 

költségvetésben történő biztosítására, valamint az 1. számú melléklet szerinti 

megállapodás aláírására. 

161/2019. Kth. határozattal módosítva a visszafizetés határideje.  

 

137/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Halas-T 

Kft. ügyvezetője hőszolgáltatási, al-fogyasztói gázszerződést és területbérleti szerződést köt a 

Kft. tulajdonában álló területen elhelyezkedő villamos energia- és hőtermelő berendezés 

tulajdonosával-üzemeltetőjével.  

A szerződések megkötésre kerültek.  

 

147/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  2019.március 

28-án elfogadott 64/2019.Kth. 1.számú melléklete –Együttműködési megállapodás 

szerződés módosítás- helyébe jelen határozat 1.számú melléklete lép.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten felhatalmazza a 

Polgármestert a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal kötendő Együttműködési megállapodás módosításának 

aláírására. 

A Magyar Államvasutak Zrt. még nem küldte meg aláírva a szerződést.  

 

160/2019. Kth. 

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 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. 

A képviselő-testületi ülés napirendjén szerepel ismételten.  



161/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2019. (IV.25.) 

határozat 1. pontjának utolsó mondatát akként módosítja, hogy „A támogatás 

visszafizetésének határideje legkésőbb 2020. január 30. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club és Kiskunhalas Város Önkormányzata 

között a 71/2019. (IV.25.) számú határozat alapján létrejött támogatási szerződés 1. 

számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal, mely szerint a támogatás 

visszafizetésének határideje 2020. január 30-ra módosul. 

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

módosításának aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  

 

162/2019. Kth. 

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

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. a, pontja, 

valamint „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 

rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatására)” című 

pályázati kiírás alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be a települési önkormányzatok 

2019. 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 benyújtásra került.  

 

163/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja 29/2001. 

(02.26.) Kth. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

164/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

településrendezési eszközök 89/2019. határozatban kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, 

49,9 MW névleges beépített kapacitású napenergiát hasznosító fotovoltaikus kiserőmű 

tervezett területére vonatkozó módosítási tervének a partnerségi egyeztetése során a 

partnerek részéről kifogásoló vélemény nem érkezett, a tervanyagban foglaltakkal egyetért, a 

településrendezési eszközök módosításának partnerségi szakaszát lezárja és megbízza a 

Polgármestert a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésével. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a környezet 

védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján a településrendezési eszközöknek 

az 1. pont szerinti módosításához nem tartja szükségesnek az egyes tervek, illetve programok 

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

lefolytatását. 

A végső szakmai véleményezés lezajlott. 

 

167/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó 

Egyesület részére megadja a Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1., 2524/6. hrsz-ú ingatlanon 

tornaterem kialakítását, létesítményhasználatot szolgáló eszköz- vagy sporteszköz beszerzését, 

uszoda kiszolgáló helységeinek fejlesztését lehetővé tevő módosított tulajdonosi hozzájárulást, 

illetve felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására. 

A nyilatkozat aláírásra került.  



 

168/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TOP-

1.2.1-16 kódszámú pályázati kiírásra Kiskunhalas Város Önkormányzata konzorciumi 

tagként pályázatot nyújtson be „Szent-Imre útján Bács-Kiskunban - kulturális-tematikus 

útvonal” címmel bruttó 74 millió forint pályázati összköltség erejéig. a 2. pontban 

foglaltak szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása 

érdekében a bruttó 10.935.000.- forint költség fedezetére vissza nem térítendő támogatási 

igény céljából konzorciumi tagként pályázatot nyújt be a TOP-1.2.1-16 kódszámú 

pályázati kiírásra.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás megvalósítása 

érdekében projekten kívüli forrást nem biztosít. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.-vel – mint konzorciumvezető – Solt Város 

Önkormányzattal, Soltszentimre Község Önkormányzattal, és Tázlár Község 

Önkormányzattal konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 

konzorciumi megállapodás aláírására.  

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással 

létrehozott beruházást a pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul fenntartja 

a projekt befejezését követő 5 évig.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 

teljes körűen eljárjon. 

A pályázat benyújtásra került. 

 

169/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

tulajdonosi hozzájárulását adja a Kiskunhalas 6391 helyrajzi számú ingatlanon (Sóstó 

strand) lévő 14 db nyár, 3 db tamariska, 2 db fehér fűz és 2 db szilfa kivágására azzal a 

kikötéssel, hogy a fás szárú növények pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven 

belül meg kell történnie. 

A fák kivágása folyamatban van.  

 

171/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás módosítását 

a melléklet szerinti tartalommal.  

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

Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására. 

Az együttműködési megállapodás aláírásra került.  

 

173/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Honvédelmi Minisztérium 

és Kiskunhalas Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodást.  

Az együttműködési megállapodás aláírásra került.  

 

 

 



175/2019. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 01. napján 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városgazda Zrt. között létrejött 

Vagyonkezelési szerződést a melléklet szerint módosítja. 

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

a mellékletben lévő vagyonkezelési szerződés módosításának aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  

 

176/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös 

felhívás 1. prioritásának (Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési 

rendszerek színvonalának javítása) 1.1 akcióterületére (Vízgazdálkodás és a szélsőséges 

időjárási körülmények elleni védelem) „Developing complex run-off management 

strategies for mitigating extreme weather conditions in urban and periurban 

environments„ (RUNMAN) címmel.  

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 

projekt partnerként 113 366,64 euró költségvetési összegig és legfeljebb 5 668,33 euró 

önerő összegéig a pályázatban részt vegyen, felhatalmazza a szükséges dokumentumok 

aláírására, nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához 

szükséges 5 668,33 eurónak megfelelő forint összegű önerőt a 2020. évi költségvetésből 

biztosítja. 

A pályázat benyújtásra került. 

 

177/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete pályázatot kíván benyújtani 

az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 3. 

körös felhívás 2. prioritásának (Határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek 

csökkentése) 2.2 akcióterületére (Tömegközlekedési szolgáltatások és vasútvonalak 

fejlesztése) „The development of logistics centers between Hungary and Serbia in the 

railway axis Belgrade - Novi Sad - Subotica - Kiskunhalas – Budapest” (DELOC) 

címmel. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat vezető kedvezményezettként a pályázatot benyújtsa legfeljebb 1 645 000 

euró összköltségvetési összegig, melyből Kiskunhalas Város Önkormányzat 

projektrészének tervezett költsége 638 950 euró, melyhez a szükséges tervezett önerő 

legfeljebb 31 950 euró. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, 

megállapodásokat, dokumentumokat aláírja, a pályázat előkészítéséhez szükséges 

költségeket a 2019. évi költségvetés terhére biztosítsa. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához 

szükséges legfeljebb 31 950 eurónak megfelelő forint összegű önerőt a 2020. évi 

költségvetésből biztosítja. 

A pályázat benyújtásra került. 

 

178/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

kiegészített 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 az EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 

A közbeszerzési terv közzétételre került a honlapon. 

 

179/2019. Kth. 

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

Bóbita Óvoda és Bölcsőde és a Százszorszép Óvodák 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó 

szakmai munka beszámolóit jóváhagyja. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

181/2019. Kth. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

„Jobb műszer, kevesebb szenvedés” Alapítványát 3 millió, azaz három millió forint 

összeggel a SOLOASSIST 2 N – „robotsebész” – orvosi készülék beszerzésére 

vonatkozóan. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében biztosítja a  fedezetet.   

Az Önkormányzat eleget tett a vállalásának, valamint megkereste ezzel a kistérség 

településeit is. 
 

183/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló I. félévi beszámolóját. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

184/2019. Kth. 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) sz. 

rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló I. 

félévi beszámolóját. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

186/2019. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert 

polgármester illetményét - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján - 2019. október 13. napjától 

698.000,- Ft/hó összegben deklarálja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert 

polgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján – 2019. október 13. napjától 

104.700,- Ft/hó összegben deklarálja. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

188/2019. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Kuris István László főállású 

alpolgármester  illetményét a  Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi 



CLXXXIX tv. 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 22. napjától 628.200,-

Ft/hó összegben állapítja meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kuris István László főállású 

alpolgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – 2019. október 22. napjától 94.230,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

189/2019. Kth. 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Csaba társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 22. napjától 

314.100,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szűcs 

Csaba. társadalmi megbízatású alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíj egészéről 

írásban lemondott. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Csaba társadalmi 

megbízatású alpolgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – 2019. október 22. napjától havi 

47.115,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

190/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Dániel alpolgármester úr 

részére, az új alpolgármester megválasztásával megszűnő foglalkoztatási jogviszonyára 

tekintettel végkielégítésként az őt a törvény alapján megillető 3 havi illetményének megfelelő 

összeget további 3 havi illetményének megfelelő összeggel kiegészíti, melyet a 2019. évi 

költségvetés terhére biztosít. 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

191/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állandó bizottságok tagjait, 

elnökét a következők szerint állapítja meg: 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke és tagjai: 

1. Hunyadi Péter    Elnök,  képviselő tag 

2. Juhász György   képviselő tag 

3. Stírné Prikidánovics Tímea képviselő tag 

4. Várnai Iván     képviselő tag 

5. Kolompár László    külső nem önkormányzati képviselő tag 

6. Fekete János   külső nem önkormányzati képviselő tag 

7. Rétfalvi Józsefné   külső nem önkormányzati képviselő tag 

 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke és tagjai: 

1. Dr. Skribanek Zoltán  Elnök, tag, képviselő tag 

2. Gyöngyi László   képviselő tag 

3. Laskovicsné Terzics Edit  képviselő tag 

4. Vízkeleti Szabolcs Zsolt  képviselő tag 

5. Szabadi István    képviselő tag 

6. Ván Barna    külső nem önkormányzati képviselő tag 

7. Kovács Imréné    külső nem önkormányzati képviselő tag 

 



Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság elnöke és tagjai: 

1. Vincze Attila   Elnök, képviselő tag 

2. Takácsné Márta Gabriella  képviselő tag 

3. Dr. Bognárné Nagy Éva   képviselő tag 

4. Harkai Péter    képviselő tag 

5. Szilágyi Pál Ferenc   külső nem önkormányzati képviselő tag 

6. Palkovicsné Gangl Mária  külső nem önkormányzati képviselő tag 

7. Váradi Krisztián   külső nem önkormányzati képviselő tag 

Az érintettek részére kézbesítésre került a határozat. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló október havi beszámolót.  

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2019. október 28. 

 

 

          Fülöp Róbert s.k. 


