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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 

BESZÁMOLÓJA 
a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
62/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunhalas Város Egészségügyéért” 
díjat adományoz: 
dr. Egri Antal osztályvezető főorvosnak az egészségügy területén végzett kiemelkedő és 
példamutató munkája elismeréséül, 
Vicai Zsolt rendészeti vezetőnek kiemelkedő és példamutató munkája elismeréséül,  
Horváthné Komlós Anna titkárságvezetőnek kiemelkedő és példamutató munkája 
elismeréséül. 
A kitüntetések átadására 2020. június 30-án került sor a Semmelweis napi ünnepség 
keretében. 
 
64/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 22/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9.§-a alapján 
„Kiskunhalas Város Közszolgálatáért” díjat adományoz Erdeiné Kószó Ibolya 
köztisztviselőnek, példamutatóan magas színvonalon végzett közszolgálati tevékenységéért. 
A kitüntetés átadására 2020. június 25-én a Hirling József Lovasparkban került sor.  
 
65/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 37. §-a, Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 29/A. §-a, és az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy Szabadi István önkormányzati képviselő 
esetében az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn, és így az 
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn. 
A határozat megküldésre került az érintett részére.  
 

67/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
68/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerint. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
69/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Rendészet 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
 
 



70/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Emergency Service Kft. 
2019. évről készült szakmai és pénzügyi beszámolóját a melléklet szerint. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
71/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 7221 hrsz alatti ingatlant út és beépítetlen 
terület művelési ágú részekre. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megosztáshoz és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a 
beépítésre szánt területrész törzsvagyonból történő kivételéről is. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 41459 hrsz alatti ingatlant közút és 
beépítetlen terület művelési ágú részekre, egyúttal a beépítetlen terület művelési ágú részt 
belterületbe kívánja vonni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megosztáshoz és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére, ezzel egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a 
beépítésre szánt területrész törzsvagyonból történő kivételéről is. 
A telekalakítási eljárás hatósági engedélyezési eljárás alatt van.  
 
72/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az Ipari Park 
területén a jelenleg Kiskunhalas, 6028/1 és Kiskunhalas, 6028/2 hrsz alatt nyilvántartott 
ingatlanok újraosztását követően kialakuló 4 db beépítetlen terület művelési ágú, összesen 
30660 m2 nagyságú területet a Hungarian Stage Rental Kft. (6400 Kiskunhalas, Kárász u. 6.) 
részére értékbecslés alapján meghatározott 30.660.000.-Ft + ÁFA áron. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a területek újraosztásához és annak ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére és az adásvételi szerződés 
aláírására. 
A vevővel való egyeztetés folyamatban van.  
 
74/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési terv előírásainak 
megfelelően meg kívánja osztani a Kiskunhalas, 917 hrsz alatti ingatlant. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, ezzel 
egyidejűleg az ingatlan művelési ág változásával dönt a beépítésre szánt területrész 
törzsvagyonból történő kivételéről is. 
2. A Képviselő-testület a Kiskunhalas, 917 hrsz alatti ingatlannak a rendezési terv szerint 
beépítésre szánt részét a megosztást követően értékesíteni kívánja Püspöki István vevő részére 
3.500.Ft/m2 vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírásra. 
A telekalakítás folyamatban van.  
 
75/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Halasi 
Városgazda Zrt.-t, mint a Bethlen Gábor tér 6. szám alatti társasházban található 
önkormányzati vagyon kezelőjét, hogy a társasház közgyűlésén az ingatlan külső felújításához 
szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében javaslatot tegyen a közös költség jelentős 
mértékű emelésére, pótbefizetés elrendelésére, hitelfelvételre.  
Nem tartott a társasház közgyűlést a vírus helyzetre való tekintettel. 
 



76/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Thorma 

János Múzeum részére térítésmentesen, közfeladat ellátása céljából hasznosításba adja a 
6400 Kiskunhalas, 1. hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Hősök tere 1. (Kiskunhalas 
Város Önkormányzata) szám alatti ingatlanból, a műemlék városháza épületén belül az 
első emeleten lévő kilátótorony és az előtte lévő fogadószintet (Panorámatorony).  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
melléklet szerinti Hasznosítási szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  
 
77/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Róbert főállású 
polgármester idegennyelvtudási pótlékát angol nyelvű komplex alapfokú, és középfokú 
szóbeli nyelvvizsgája után – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésében foglaltakra – 2019. október 13. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
- angol nyelvvizsga pótlék összege (illetményalap 20 %-a): 7.730.- Ft /hónap  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Fülöp Róbert 
főállású polgármester idegennyelv tudási pótléka 2019. október 13. napjától 
jogviszonya idejére kifizetésre kerüljön. 

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Fülöp 
Róbert főállású polgármester részére a 2019. október 13. napjától 2020. június 30. 
napjáig esedékes, összesen 58.678,- forint idegennyelv tudási pótlék egy összegben 
kerüljön kifizetésre. A polgármestert 2020. július 01-től havonta megillető idegennyelv 
tudási pótlék havi számfejtés alapján kerül kifizetésre részére. Az idegennyelv tudási 
pótlék összege a költségvetésben rendelkezésre áll. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket - különösen az idegennyelv tudási pótlék számfejtésére 
vonatkozó intézkedéseket – tegye meg. 

A KIRA rendszerben az idegennyelv-tudási pótlék rögzítése megtörtént.  
 
78/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat 1. 

melléklete szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
közötti megállapodás 3. számú módosítását. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat 2. 
melléklet szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
közötti vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítását. 

3. A fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-
módosítás és a vagyonkezelési szerződés-módosítás aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  
 
81/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
82/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság és Kiskunhalas Város Önkormányzata között a bérlőkijelölési jog 
alapítása tárgyában létrejövő Megállapodás 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő 



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

Megállapodás és esetleges módosításainak aláírására. 
A megállapodás aláírása megtörtént. 
 
84/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 
polgármestert, hogy az önkormányzati beruházások esetében, tekintettel a mindenkori 
főkertész előzetes szakvéleményére, döntsön a kivitelezés szempontjából elengedhetetlen, azt 
akadályozó fák leváltásáról, azzal a kikötéssel, hogy a döntés tartalmazzon pótlási 
kötelezettségre vonatkozó rendelkezést is, valamint a jelen határozat által elrendelhető 
faleváltásokról adjon tájékoztatást a beruházások előrehaladásáról szóló tájékoztatóban. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
86/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halas Busz Kft. 
kiskunhalasi helyi buszközlekedési tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolóját. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
87/2020. Kth. 
1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség 2019. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját, 
valamint a 2020. évi munkatervét az I. sz. melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus 
Főplébánia 2019. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló, valamint a 2020. évi munkatervét 
a II. sz. melléklet szerint.  

A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
88/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja, hogy a 
Magyar Kettlebell Sportági Szövetség a Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló, Kiskunhalas 2385/4 hrsz. alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, 
Kertész u. 28. szám alatti földterületet határozatlan ideig térítésmentesen székhelyként 
használja, és az ingatlan az egyesület székhelyeként a Kecskeméti Törvényszék 
nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön. 
A határozat postára adása megtörtént, de a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza.  
 
89/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben végrehajtott 
felügyeleti és belső ellenőrzések tapasztalatairól készített, a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentést és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
90/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata, Pedagógiai programja, Szakmai programja és 
Házirendje módosítását az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Szervezeti és működési szabályzata, Pedagógiai programja és Házirendje módosítását a 2. 
számú melléklet szerint fogadja el. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 



91/2020. 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 2020/2021. nevelési évben: 

 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde  

Kuruc Vitézek Téri Óvoda 
11 óvodai csoport 

+2 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 

(mindkét csoport a Kertvárosi Óvodába kerül) 
2 óvodai csoport 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 
(egy csoport a Kertvárosi Óvodába kerül) 

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 Pirtói Vackor Óvoda telephely 1 óvodai csoport 
 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
92/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár 
Bizottság I. félévi működéséről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
93/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városért 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
94/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
95/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 2019. évi adóztatásáról szóló beszámolóját. 
A határozat kézbesítése megtörtént.  
 
96/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 1-46./2020. 



számú polgármesteri határozatait, valamint 8/2020. (V.26.) rendeletét megvizsgálta és 
változatlan formában hatályban tartja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozott 5//2020. 
(V.04.) rendeletet – amely a veszélyhelyzet megszűntével hatályon kívül van – 
felülvizsgálta és egyetértését adja. 

A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
98/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2019. 
évi éves beszámolóját 367.740 eFt nettó árbevétel mellett, 8.363 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) 2019. évben munkáját a 
gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére 
a Ptk. 3:117.§-ban foglalt felmentvényt megadja. 

A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
99/2020. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halas-T Vagyonhasznosító 
Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 220.698 eFt nettó árbevétel mellett, 75 
eFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben 
az eredménytartalékba helyezi. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halas-T Kft. 
ügyvezetőjének előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Molnár 
Ferenc ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2019. évben munkáját a gazdasági társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117. §-ban 
foglalt felmentvényt megadja. 

A határozat kézbesítése megtörtént. 
 

100/2020. 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 szerződést és annak esetleges módosításait aláírja. 
A szerződés aláírásra került. 
 

101/2020. Kth. 
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 
szerződés és esetleges módosításai aláírására.  
A szerződés aláírásra került. 
 

102/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Dr. Dudás-Temesvári 
Hajnalka fogorvos és a Kiskunhalas Város Önkormányzata között a kiskunhalasi 6. számú 
fogorvosi praxis működtetésére létrejött szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerinti 



tartalommal és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés és annak esetleges módosításainak 
aláírására. 
A szerződés aláírásra került. 
 

103/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal Hasznosítási szerződést köt a Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületével, 
amellyel a 6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 2. sz. alatti 95 m2-es ingatlant térítésmentes 
használatba adja 2024. december 31. napjáig.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a Hasznosítási szerződés megkötésére, a szerződés és annak esetleges 
módosításai aláírására. 
A hasznosítási szerződés aláírása megtörtént.  
 

104/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 
Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 
létrejött Támogatási szerződés 3. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal, mely 
szerint a támogatás visszafizetésének határideje 2020. december 31-re módosul. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
módosításának aláírására. 
A szerződés aláírásra került.  
 

105/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 
Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club (Kiskunhalasi UKSC) és Kiskunhalas Város 
Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a Megállapodás és esetleges módosításainak aláírására. 
A megállapodás aláírásra került.  
 

106/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete MVM Kft. és a Kis-
kunhalas Város Önkormányzata között létrejött Bérleti szerződés módosítását jóváhagyja a 
melléklet szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bérleti szerződés módosítás és a 
szerződés esetleges további módosításainak aláírására. 
A bérleti szerződés II. számú módosítása aláírásra került.  
 

107/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Balatonakali 
186/1 hrsz-ú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő megvásárlása tárgyában hozott 
131/2018. Kt. határozat módosításához a mellékletében foglalt tulajdonosi szerkezettel. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a módosításokkal összefüggő jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 
3. A 131/2018. Kt. határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal maradnak hatályban. 
A Balatonakali 186/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó tárgyalások folyamatban 
vannak. 
 
 



108/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki az 

alábbi ingatlanokat Balázs Erika részére: 
a) 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 2. fszt. 2. sz. alatti lakás 
b) 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 2. fszt. 3. sz. alatti lakás  
c) 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 2. fszt. 4. sz. alatti lakás  
d) 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 2. fszt. 1. sz. alatti melléképület  

Az ingatlanok értékesítési árát a képviselő-testület az alábbiakban állapította meg: 
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 2. fszt. 2. sz. alatti lakás esetében 3.500.000 forint 
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 2. fszt. 3. sz. alatti lakás esetében 2.000.000 forint 
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 2. fszt. 4. sz. alatti lakás esetében 2.700.000 forint, 
amely tartalmazza a melléképület árát is. 

2. A vételáron felül minden ingatlanszerzéssel kapcsolatos költség a vevőt terheli. Az 
önkormányzati lakás értékesítésekor Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2017. (V.26.) 
önkormányzati rendelete szabályait kell alkalmazni. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Halasi Városgazda Zrt.-t a Lakásrendelet 2. § (6) f) 
pontja alapján az adásvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésével és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

Az adásvételi szerződés elkészítése folyamatban van. 
 
109/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem jelöli ki értékesítésre a 6400 
Kiskunhalas, Vasút u. 10. 2. em. 23. (Kiskunhalas, 4750/11/A/14 hrsz.) szám alatti, 33 m2 
nagyságú lakást Tokár Józsefné részére. 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
110/2020. Kth. 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. által beterjesztett, a 2021-2035. évi időszakra vonatkozó, az ivóvíz 
és szennyvízhálózatot érintő gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft.-t, hogy 15 év időtávra a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási 
tervrészét elkészítse és benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a meghatalmazás aláírására. 
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. folytatja az ügyintézést.  
 

112/2020. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolót az 1. 
számú melléklet szerint tudomásul vette. 
A határozat kézbesítése megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló szeptember havi beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 
 
Kiskunhalas, 2020. szeptember 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


