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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

5. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12. Tapodi Attila 1  SHT 

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(14 fő 93,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

 

 (1 fő 6,66 %) 

 

Kollárné dr. Lengyel Linda     aljegyző 

Csendes Ildikó   pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Petőfi Sándor NKM Áramszolgáltató Zrt. 

képviselője 

Babud Jenő tűzoltó ezredes, 

kirendeltségvezető 

Orbán Balázs tűzoltó alezredes, 

tűzoltóparancsnok 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 14 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Bognárné Nagy Éva és Tapodi Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

-----Napirend előtti hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A tél elmúltával, ahogy a hótakaró lassan elhúzódott, városuk határában is szépen előbújtak a 

tavasz első hírnökei, mint például a pirosan virágzó használt gumióvszerek, a fehér színben 

pompázó törlőkendők, építési törmelékek, zsákokban, vagy anélkül kihelyezett különböző 

hulladékok, hogy aztán az arra járók csodálhassák és gyönyörködhessenek benne. Számára 

érthetetlen, hogy a városvezetés a szemetelés visszaszorítása érdekében tett intézkedései 

ellenére továbbra is elfogja a hányinger, ha kimegy például a Sóstói parkerdőbe, vagy a Török 

erdőbe. Továbbra is a szelektív hulladékgyűjtők mellé helyezik el a kommunális hulladékot és 

sorolhatná a problémákat. Kéri, hogy továbbra is határozottan lépjenek fel a szemetelőkkel 

szemben, hiszen most már van erre vonatkozó rendeletük. Egyébként nagyra értékeli a 

városnak ezirányú törekvéseit, külön Kuris képviselő úr törekvéseit is.  

A másik témája, hogy továbbra sem történt semmi a Majsai úti mintegy 1000 tonna veszélyes 

hulladékkal. Bizottsági ülésen vitáztak Polgármester urakkal. Ők úgy látják, hogy mivel nem a 

város felelőssége valóban, hanem a terület tulajdonosáé ezeknek a hulladékoknak az 

eltakarítása, ezért az illetékes hatóságok értesítésén túl nincs a városnak ezzel kapcsolatban 

felelőssége. Azt tudja mondani, hogy ezzel nem oldódik meg ez a probléma. Polgármester úr 

előadta bizottsági ülésen, hogy őt úgy tájékoztatják, nem szivárognak a gyűjtőedények. Ebből is 

neki az jön le, hogy struccpolitikát folytat a városvezetés ezzel az üggyel kapcsolatban. 

Személyesen kint volt, meggyőződött róla, rengeteg fénykép és videofelvétel tanúsítja, hogy a 

tárolóedényekből nagyon sok ki van durranva, fel van púposodva, szivárog a tartalma 

folyamatosan a környezetbe. Ez nem túlzás, ez tény. Ehhez nem kell szakértőnek lenni, csak ki 

kellene menni. Ezért is volt mérges, amikor számon kérte őket, hogy nem mennek ki a területre, 
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hogy a saját szemükkel is meggyőződjenek erről a problémáról. Az az érzése, csak akkor 

jelennek meg, ha tömjénezhetik magukat és valami sikere van a városnak.  

Nagyon sajnálja azt is egyébként, hogy a 2017.évi környezeti állapotértékelés meg sem említi 

ezt a súlyos problémát.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem fog azon vitatkozni Képviselő úrral, hogy ez probléma-e a város szempontjából, vagy nem. 

Abban nyilvánvalóan egyetértenek, hogy a megoldás egy kemény anyagi kérdés, ami a 

becslések szerint jelen pillanatban 150 millió Ft-os. Amennyiben Képviselő úr tud erre forrást 

szerezni, szívesen partner ebben, hogy ezt a forrásszerzést közösen, akár az önkormányzat 

segítségével megoldják. Ez a lépték nem gondolja, hogy az ő nagyságrendjük. Ez nem az ő 

hasszáma ez az összeg, hanem ezt a katasztrófavédelem szakembereitől kapta, mint ahogy azt 

az információt is, hogy nincs szivárgás a telephelyen. Őt úgy tájékoztatták, hogy akkreditált 

labor végezte ott a méréseket, nem pedig ilyen szemrevételezésszerű szakértői beavatkozás 

alapján mondták. Ő ennek hisz inkább, mint annak, hogy milyen állapotokat lát az, aki kívülről 

nézi. Úgy tudja, hogy a területre bemenni nem lehet. Nem tudja, hogy Képviselő úr járt-e a 

területen belül. Úgy tudja, hogy lakatlan, s még a tulajdonos sem nagyon mer hozzányúlni, akié 

a terület. Ha be tudott jutni, akkor különleges jogosítványai vannak. Ő ettől óvná magát és az 

önkormányzatot, hogy ott bárminemű jogi aktust kövessenek el, amivel bármilyen felelősségi 

tényező rájuk húzható. Mint említette, igen komoly a kárelhárítás összege.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az április 8-i országgyűlési képviselő választás Magyarország többi településéhez hasonlóan 

Kiskunhalason is rendkívül magas részvétel mellett zajlott le. Szeretné kifejezné köszönetét 

minden halasi polgárnak, aki fontosnak tartotta, hogy kifejezze véleményét Magyarország 

jövőjét illetően és elment szavazni, függetlenül attól, hogy melyik pártra adta le voksát. Külön 

köszönet természetesen mindazoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjét és listáját támogatták. 

Köszönet illeti továbbá mindazokat, akik a választás lebonyolításában részt vettek, a választási 

bizottság tagjait, az önkormányzati hivatal dolgozóit és a pártok delegáltjait a 

szavazatszámláló bizottságokban.  

Az eredmény ismert, a Fidesz-KDNP szövetség kétharmados eredménnyel újabb négy év 

kormányzásra kapott felhatalmazást. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ő a háromharmad 

miniszterelnöke kíván lenni. Bíznak benne, hogy négy év múlva azok is elismerik a munkájukat, 

akik most nem rájuk szavaztak. A nyilatkozatokból annyi jól látszik, hogy prioritást kap a 

gazdasági növekedés tartós fenntartása, a markáns bérnövekedés évről-évre való teljesítése, a 

személyi jövedelemadó és a járulékok csökkentése, a családok további támogatása, hogy minél 

több gyermek születhessen, valamint az ország biztonságának fenntartása, tekintettel a 

migrációs helyzetre.  

Ami Kiskunhalast illeti, elmondhatják, hogy Bányai Gábor közel 56 %-os támogatás mellett a 

három megyét magába foglaló dél-alföldi régióban a második legjobb eredménnyel jutott 

mandátumhoz. Ez az eredmény jó lehetőséget ad arra, hogy az eredményes együttműködés 

tovább folytatódjon Bányai Gábor és Kiskunhalas város viszonyát eddig is jellemző módon.  

Végezetül a képviselő-testület ellenzéki képviselőihez szeretne szólni. 2014.óta ugyanis 

kialakult egy nyugodt, higgadt, felesleges politikai felhangoktól mentes képviselő-testületi és 

közéleti közeg, így a képviselők energiájukat a város fejlődésének szolgálatába tudták állítani. 

Halas érdekét az szolgálná, ha ez a konstruktív munka folytatódna az előttük lévő időszakban 

is, hiszen nemcsak az ország egésze, hanem városuk önmagát tekintve is egy nagyon látványos 

fejlődési lehetőség előtt áll.  
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Kuris István László képviselő: 

 

1745. május 6-án egy olyan, néha fájdalmas lelkesedéssel és óriási küzdelemmel teli időszak 

mérföldkövéhez érkeztek az itt élők, amelynek köszönhetően, a mai kiskunhalasiak 

ünnepelhetnek és kell, hogy emlékezzenek. Hálásak őseiknek azért, hogy van mihez kötni és 

lehetőségük van egy igen szép felajánláshoz kötni a városnapi eseményeket, a mi ünnepüket. 

Ez nem más, mint az önmegváltás, a redemptio, amely áldozatnak eredményeként Mária 

Terézia aláírta azt a dokumentumot, ami engedélyezte, visszaállította az itt élők jogos 

kiváltságait, illetve szabadságát. 

Egy család életében fontosak a születésnapok, névnapok, egy nagyobb közösségnek az 

évről-évre visszatérő szép ünnepek, egy város és annak közössége életében pedig fontosak a 

konkrét helyi ünnepek, hiszen ezek emlékekben gazdag igazodási pontok, azonosságtudatot 

képző erőt jelentenek. 

A város napját, a város és közösségei történelmi emlékeit, melyek értékké alakulnak szívükben, 

mindenképpen meg kell őrizniük. 

Ilyenkor sokkal szebben, az ő ünnepükön csak nekik lobogtatja a szél a nemzeti lobogót és a 

város zászlaját. Csak az ő ünnepükért gyűlnek össze és a színes, felemelő és tartalmas 

programok mellett csak az ő ünnepükért tekernek hozzájuk Szabadkáról. 

Az ő ünnepünkre utaznak ezer kilométereket testvérvárosaikból a delegációk, hogy velük 

ünnepeljenek. 

Az ő ünnepük idén is szól azon kiválóságok elismeréséről, akik életútjuk során munkájukkal 

Kiskunhalas szellemiségét formálták, számunkra értéket mutattak és adtak. 

Legyenek részesei ennek az ünnepnek valamennyien, akár már a zászlófelvonáskor, a 

kitüntetések átadásakor. 

A hungarikum halasi csipke otthonában várja őket, hogy bemutassa, milyen lelki élményeket 

adhat ez a csoda. 

Közösségi élményeket nyújtanak a borudvari események, a kerékpárosok fogadása is 

megerősíti majd a barátságokat, de a vitézek és honvédek évfordulós eseményei is sok 

érdekességet rejtenek. 

Jövő hét végén péntektől kezdődően vegyenek részt a programokon, legyenek részesei az 

eseményeknek. Legyen a város napja idén is az ő ünnepük. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyiban kiegészítené, hogy ugyan a pártoknak, jelölteknek csak május 8-án jár le az a 

határidő, amely szerint a választással kapcsolatos plakátokat, falragaszokat és közterületen 

kihelyezett mindenféle reklámanyagokat el kell távolítani, de nagyon szeretné megkérni az 

ezekkel az eszközökkel élő pártokat és jelölteket, ha egy mód van rá, akkor a jövő hét végéig 

tegyék meg, hogy ezeket a plakátokat visszaveszik a közterületről. Szeretnék, ha a város 

akkorra, amikor ez a nagyszerű ünnepük elkövetkezik, már tiszta lehetne újra és mentes ezektől 

a most már nagyon rossz állapotban lévő plakátoktól és kellő dísszel tudnák megünnepelni az 

ünnepüket.  

Előre köszöni ebben a témában mindenkinek a közreműködését, hogy méltóképpen 

ünnepelhessenek.  
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2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt. 

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint azzal a kiegészítéssel, hogy az osztósként 

érkezett „A Balatonakali 186/1 hrsz-ú ingatlan, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 

működtette Gyermek és Ifjúsági Tábor versenyeztetés mellőzésével történő megvásárlásáról”, 

valamint a „A Kiskunhalas 4671 hrsz. ingatlan 26 m
2
 nagyságú terület ingyenes használatba 

adása” című előterjesztéseket 27. és 28.napirendi pontként javasolja tárgyalni. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa fentebb ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1436   Száma: 18.04.26/0/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 



6 
 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

 

     

1436   Száma: 2018.04.26/0/0/A/KT 

 

108/2018. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 26-i ülésére kiküldött 

meghívótól eltérően az osztósként érkezett „A Balatonakali 186/1 hrsz-ú ingatlan, a Vakáció 

Közhasznú Nonprofit Kft. működtette Gyermek és Ifjúsági Tábor versenyeztetés mellőzésével 

történő megvásárlásáról” című előterjesztést 27.napirendi pontként, a „A Kiskunhalas 4671 

hrsz. ingatlan 26 m
2
 nagyságú terület ingyenes használatba adása” című előterjesztést pedig 

28.napirendi pontként javasolja tárgyalni.  

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, 

díszkivilágításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. között létrejött Hasznosítási szerződés 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

4.  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Az Ügyrendi és Szociális Bizottság új tagjának megválasztása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó 

üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése, 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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valamint a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás 2. 

számú módosításának elfogadása 

 

7.  A Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan visszaadása Kiskunhalas Város 

Önkormányzat részére tárgyú 247/2013. Kth. módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  BANAT-TRIPLEX CONFINIUM Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásból való kilépés 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

beszámolójának elfogadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Egyes beruházási célú pályázatok benyújtása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya 

beszámolója – Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, 

karbantartása 2017. évben 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Felhatalmazás az Elektronikus Árverési Rendszerben történő 

regisztrációhoz 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett 

Bűnmegelőzési projekt megvalósítására 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  Pályázat benyújtása ebrendészeti telepek fejlesztésének támogatására Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A 114/2016. Kth. számú határozat módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  A 88/2018. Kth., 89/2018. Kth. számú határozatok hatályon kívül 

helyezése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító 

okirat módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Javaslat a 7. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó 

előszerződés megkötésére 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása  Fülöp Róbert 

polgármester 
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23.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtár 

igazgatói megbízására kiírandó pályázati felhívás 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

24.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

igazgatói megbízására kiírandó pályázati felhívás 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

25.  Tájékoztató Kiskunhalas Város 2017. évi környezeti állapotértékeléséről Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

27.  A Balatonakali 186/1 hrsz-ú ingatlan, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 

működtette Gyermek és Ifjúsági Tábor versenyeztetés mellőzésével történő 

megvásárlásáról 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

28.  A Kiskunhalas 4671 hrsz. ingatlan 26 m
2
 nagyságú terület ingyenes 

használatba adása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

29.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, 

díszkivilágításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Igazából egyetlen változás van a rendeletben, ami arról szól, hogy a nemzeti ünnepeiken, csak a 

nemzeti zászló és a város zászlója kerüljön ki. Más módosításra nem kerül sor.  

 

-----Kérdések----- 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő: 

 

Lakosok jelezték feléje, hogy van olyan középület, ahol elég rossz állapotban van a nemzeti 

zászló. Nem tudja, hogy ez esetleg hogy van szabályozva a városban. Mikor illik, vagy kellene 

kicserélni…Tudja, hogy mikor illik, hogy mindig jó állapotban legyen a zászló, csak esetleg 

lehet-e ellenőrizni, vagy felszólítani azokat, akik hibáznak. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja javasolni, hogy a konkrét intézményt megkeresik mindenképpen, ha erről tudnak 

értekezni. Ha van hasonló jelzés, akkor mindenképpen élnek ezzel, kérik az intézményeket, hogy 

megfelelő minőségben tegyenek eleget ennek a rendeletnek.  

 

Dr. Bognárné Nagy Éva képviselő: 

 

Köszöni szépen.  

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1437   Száma: 18.04.26/1/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:39  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1437   Száma: 2018.04.26/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 10/2018. (IV.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról szóló 

34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról szóló 

34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A zászlók időszakos kihelyezésénél – a (8) bekezdés alapján elrendelt napokon – 

Magyarország zászlaja mellett az európai uniós és a városi zászlók egyenlő arányban kerülnek 

kihelyezésre a Hősök tere, 53-as főút belterületi szakaszán (Széchenyi utca, Hősök ligete, 

Erdei Ferenc tér, Fejérföld utca), Kossuth utca, Köztársaság utca és Semmelweis tér.” 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 
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-----Napirendi pont----- 

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Összefoglalva a rendeletmódosítás arról szól, hogy a szilveszteri tűzijáték alkalmával bizonyos 

területeket a városban kiemelnének, amelyek tiltottak lennének pirotechnikai eszközök 

használatára, amiatt hogy az emeletes épületekben ez kárt okozhat, veszélyes lehet, hogy 

berepül lakásokba. Igyekeztek jól körülírni azokat a részeit a városnak, amelyekben találhatóak 

ilyen magasabb épületek. Ezekben élne a tiltás a következő évektől fogva.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Csak a konkrétumok végett: Telepszerű, többszintes épületek 40 méteres körzetében tilos a 2. és 

3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték használata az év bármely szakában. Úgy gondolja, 

hogy nagyon sok lakó örül ennek az előterjesztésnek, ahogy ő is. Támogatja fogja, s kéri őket is, 

hogy támogassák.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1438   Száma: 18.04.26/2/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  
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Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1438   Száma: 2018.04.26/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 11/2018. (IV.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről 

szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 

és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

1.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 

10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 6./A§-al egészül ki: 

„6/A. § Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzijáték használat szabályozása 
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(1) E rendelet fogalom meghatározásai alatt a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 

173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet fogalom meghatározásait kell érteni.  

(2) Kiskunhalas Város közigazgatási területén az e §-ban foglalt kivételekkel a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendeletben 

engedélyezett időtartamban és módon az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték 

használata megengedett. 

(3) Telepszerű többszintes épületek 40 méteres körzetben tilos a 2.-3. pirotechnikai osztályba 

tartozó tűzijáték használata az év bármely szakában. 

(4) A településen található telepszerű többszintes épületeket jelen rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza.” 

2.§ 

Az R. jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.” 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit 

Szolgáltató Kft. között létrejött Hasznosítási szerződés módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ebben az előterjesztésben a Sóstói strandról van szó. Azután, hogy a strand területét az 

önkormányzat visszaszerezte, ha szabad így fogalmazni, hiszen ez hosszú távon bérbe volt adva 

külsős cégnek, ezek után a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-vel kötnek hasznosítási szerződést. 

Ezt a szerződést módosítják most.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Minden ilyen Sóstói Szabadidőparkkal kapcsolatos előterjesztésnél fontosnak tartja megkérni 

őket, s a városvezetést, hogy úgy rendezzenek, szervezzenek rendezvényeket a Sóstói 

parkerdőbe, illetve a strandra, hogy az a környezet nyugalmát ne zavarja.  

Azt gondolja, hogy teljesen hitelesen tudja közölni az ott lakók véleményét. Ő maga is ott lakik 

és nagyon sokat szenvedtek a hangosítással járó éjszakai rendezvények miatt. Tartottak itt már 

többen rendezvényeket, voltak rendszeresen discok. Velük sikerült kialakítani egy status quot. 

Meg tudtak egyezni abban, hogyan, merre fordítsák a hangfalakat és viszonylagos nyugalom 

volt, nem zavarta az ott lakókat.  
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A motorosokkal is volt konfliktusuk, de ők is meg tudták azt oldani, hogy rendben menjenek ezek 

a hangosítások. Azt kell mondania, hogy nem volt még sok rendezvénye a városnak, de volt 

egy-kettő, s nagyon hangos volt. Szeretné megkérni őket már a tervezés fázisában, ha lesznek 

ott olyan építmények, színpad, kőszínház, ezeket úgy alakítsák ki, vegyék figyelembe ezeket a 

szempontokat, hogy ez nem egy olyan terület, ahol nyugodtan lehet bármikor hangoskodni, 

hanem ott a környéken lakóházak vannak. Úgy gondolják, nekik nagyon fontos az, hogy a 

lakosok előtt jó legyen a renoméjuk. Kéri, figyeljenek oda, mert hallotta, hogy beszéltek 

olyankor, amikor nem tudtak egy éjszakát átaludni a hangoskodás miatt.  Jómaga is 

tapasztalja, szörnyű dolog, amikor hajnali kettőkor a gyereke feljön, hogy nem tud aludni, 

olyan hangos a zene. Itt voltak ilyen komoly problémák. Nagyon szeretné kérni őket 

hangsúlyosan, hogy vegyék már a tervezés fázisában elejét a nem megfelelő hangosításnak, s 

úgy vegyék elejét a nem megfelelő hangosításnak, s úgy legyenek ott kialakítva ezek az 

eszközök, hogy lehessen úgy hangosítani, nem zavarja a környezők nyugalmát. Egyébként 

nagyon örül ennek a fejlesztésnek, hiszen ez egy ékessége lesz a városuknak.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egyetért Képviselő úrral, oda kell figyelniük mindenkire. Nyitott kapukat dönget ezzel a 

kérésével, hiszen a pályázat beadásra és megfogalmazásra került, mi az, amit meg lehet 

valósítani. Már akkor is figyelembe lett véve, hogy a hanghatások olyan irányba menjenek el, 

hogy ne a lakótelepi részre zúduljon ez a hanghatás. Nagyon reméli, hogy ez vissza fog 

tükröződni a mindennapokban is és működés közben is ez a már a tervezői gondolkodásba 

beépített figyelem és gondoskodás ilyen tekintetben.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, hogy az elmúlt egy évben komoly sikereket tudtak elérni a Sóstó tekintetében. 

Képviselőtársai emlékezhetnek, hogy tavaly volt egy rendkívüli képviselő-testületi ülés, amikor 

több napirendi pont is érintette a Sóstó kérdését. Azt a szomorú helyzetképet kellett látniuk, 

hogy sem a vízutánpótlás, sem pedig a tulajdonviszonyok nem voltak olyan helyzetben, ami 

megnyugtató lett volna bárki számára. Az azóta eltelt időszakban, mégha nem is a Sóstó 

területén, de az íróasztal és a tervezőasztalok mellett komoly eredményeket tudnak felmutatni, 

hiszen a tulajdonviszonyokat sikerült rendezni. Immáron ismét van az önkormányzatnak 

beleszólása az ott zajló folyamatokba. Két projektet sikerült itt megnyerni, illetve elindítani. Az 

egyik a vízutánpótlás kérdését hivatott kezelni, a másik pedig az ott lévő alapinfrastruktúra 

megújításáról szólna, amire Képviselő úr is utalt. Ide egy színpadot terveznek. Ő is meg tudja 

erősíteni, hogy itt egy fontos szempont volt, hogy ne a város, hanem a külterület irányába 

menjen majd a hanghatások jelentős része. Persze nyilván egy évben lesz ott néhány olyan 

komolyabb városi rendezvény, aminél kell majd a lakók türelmét kérni, ugyanúgy, ahogy ez 

megtörténik a belvárosban is. Mégegyszer azt tudja mondani, ha még nem is látványosan és 

kint a Sóstón, de azért látta azt az egy évvel ezelőtti állapotot, honnan indultak. Bár mindenki 

rajtuk kérte számon a Sóstó helyzetét, de gyakorlatilag nem sok beleszólásuk volt az ott zajló 

folyamatokba. Ezt mára rendezni tudták. Azt hiszi, hogy a következő néhány év itt is a 

fejlődésről fog majd szólni. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1439   Száma: 18.04.26/3/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1439   Száma: 2018.04.26/3/0/A/KT 

 

109/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 

között létrejött Hasznosítási szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Kiskunhalas 6391 

hrsz-ú ingatlanon a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú pályázati 



16 
 

keretében felújítsa és felépítse a Sóstó turisztikai fejlesztéséhez szükséges 

infrastrukturális feltételeket (büfé, zuhanyzók, wc-k, raktár, fogyasztó tér felújítása, 

valamint a vendégtér és a „kőszínház” kialakítása), valamint ahhoz, hogy a 

TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében felépített 

épületeket (vendégtér és „kőszínház) a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató 

Kft. a projekt fenntartási időszakának végéig fenntartsa. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Halasi Média 

és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. és Kiskunhalas Város Önkormányzata által 

kötött, S/677/2018. iktatószámú, 1. melléklet szerinti Vagyonhasznosítási szerződés 

módosításhoz. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 

polgármestert, hogy a Hasznosítási szerződés módosításának aláírására, valamint 

ahhoz, hogy a projekt sikeres megvalósulásához szükséges további nyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Határidő: 2018.május 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Média és Kultúra Np. Kft. Kft., Bethlen G. tér 7/D. 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Dr. Rékasi Cecília jogi referens 

Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, és üzemeltetési osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a kéményseprés megfizetésének változásai miatt kénytelenek hozzányúlni ehhez a 

rendelethez, hiszen az önkormányzat lett a kötelezett ezeknél a bérlakásoknál a kéményseprési 

díj megfizetésére. Az viszont nem volt beépítve a rendeletbe, hogy ebben a lakásokban élőknek 

kellene továbbszámlázni, vagy megfizetni. Most ez a módosítás bekerül a rendeletükbe.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1440   Száma: 18.04.26/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 
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1440   Száma: 2018.04.26/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 12/2018. (IV.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvény 2. 

számú mellékletében, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 67. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 

és elidegenítéséről szóló 21/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

21. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„b) a közüzemi díjakat – így különösen kéményseprési díj, villanyáram, víz, gáz, távhő, 

szemétszállítás, közös költség, kommunális adó, egyéb díj – megfizetni és ezek teljesítést 

félévente a Halasi Városgazda Zrt. részére megfelelően igazolni.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.” 

-----Napirendi pont----- 

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság új tagjának megválasztása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Új taggal bővült a legutóbbi alkalommal a képviselő-testület, most pedig ugyanez történik az 

Ügyrendi és Szociális Bizottsággal is Juhász György képviselő úr személyében.  

 

-----Kérdések----- 
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-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1441   Száma: 18.04.26/5/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1441   Száma: 2018.04.26/5/0/A/KT 
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110/2018. Kth. 

Az Ügyrendi és Szociális Bizottság új tagjának megválasztása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztja Juhász György képviselőt 

az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává. 

 

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Juhász György képviselő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó 

üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a járási 

hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás 2. számú módosításának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Röviden a kis városházából kiköltözik a járási hivatal és ezt az ingatlant visszakapja az 

önkormányzat. Erről szól ez a módosítás.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1442   Száma: 18.04.26/6/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1442   Száma: 2018.04.26/6/0/A/KT 

 

111/2018. Kth. 

Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodás 

közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a járási hivatalok kialakításához 

kapcsolódó megállapodás 2. számú módosításának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal között létrejött 6400 

Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatára vonatkozó 
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üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjét az üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetés 

aláírására és az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal között létrejött a járási 

hivatalok kialakításához szükséges megállapodás 2. számú módosítását a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 2. számú módosítás 

aláírására és az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2018.május 27. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző általa: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi, 

Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztály 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan visszaadása Kiskunhalas Város 

Önkormányzat részére tárgyú 247/2013. Kth. módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a szociális szolgáltató központ által használt egyik ingatlan szerepel a Városgazda Zrt. saját 

ingatlanjai között. Ezt a kérdést kell, hogy rendezzék, ezért született ez az előterjesztés, 

módosítási javaslat.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

-----Hozzászólások----- 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1443   Száma: 18.04.26/7/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1443   Száma: 2018.04.26/7/0/A/KT 

 

112/2018. Kth. 

A Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan visszaadása Kiskunhalas Város Önkormányzat részére 

tárgyú 247/2013. Kth. módosítása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2013. számú 

Képviselő-testületi határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „MEGÁLLAPODÁS” 

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele 

tárgyában 3. pontjának az átadásra kerülő vagyonra vonatkozó rendelkezéseit az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Átadásra kerülő vagyon: 

A megállapodásban szereplő feladatok ellátásához szükséges ingó, ingatlan vagyont  

- Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. hrsz: 3569, 

- Kiskunhalas, Thúry József u. 6. hrsz: 171/B/1, 

- Kiskunhalas, Szilády u. 10. hrsz: 2235, 

- Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. hrsz: 40531/1, 

- Kiskunhalas, Molnár u. 6. hrsz: 3697 

az átadó az átvevő térítésmentes használatába adja.” 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az egyes szociális és 

gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ között létrejött megállapodás melléklet szerinti módosításához. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az egyes szociális és 

gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyú 

megállapodás módosítás aláírására és az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2018.május 22. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző, 

Juhász György intézményvezető, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ, Nyúl u. 5-7. 

Molnár Ferenc vezérigazgató, Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: BANAT-TRIPLEX CONFINIUM Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulásból való kilépés 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez egy fejlesztési csoportosulás, amelyben tagok egy jó pár éve, azonban érdemi lépésekre nem 

került sor az utóbbi években. Viszonylag komoly tagdíjfizetési kötelezettség terhe mellett 

működik tovább ez a csoportosulás. Azt gondolja, hogy ezeket a forrásokat más módon, 

hasznosabban el tudja költeni önkormányzatuk, ezért javasolja a kilépést a csoportból.   

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1444   Száma: 18.04.26/8/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1444   Száma: 2018.04.26/8/0/A/KT 

 

113/2018. Kth. 

BANAT-TRIPLEX CONFINIUM Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulásból való kilépés 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Kiskunhalas Város Önkormányzata a BANAT-TRIPLEX CONFINIUM Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásból kilépjen. 

 

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

BANAT-TRIPLEX CONFINIUM Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulásból történő kilépéssel összefüggő jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: 2018.május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző általa: BANAT-TRIPLEX CONFINIUM Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017.évi 

beszámolójának elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

A beszámoló szokásos, minden évben eléjük kerül. Elnök úr jelenleg nincs körükben, jelezte 

neki, hogy később fog tudni csatlakozni hozzájuk. Ha kérdés van, igyekszik válaszolni rá.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1445   Száma: 18.04.26/9/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 13:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 92.86 86.66 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.14 6.67 1 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 
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Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1445   Száma: 2018.04.26/9/0/A/KT 

 

114/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolójának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

 

Határidő: 2018.május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Szűcs Csaba CNÖ elnök 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

 

Babud Jenő tűzoltó ezredes, kirendeltségvezető: 

 

Köszönik a lehetőséget Parancsnok úrral együtt. Tudják, hogy ugyan ők egy helyen dolgoznak, 

de két szervezeti egység, a kirendeltség és a tűzoltóság, bár csak két iroda választja el őket. Azt 

kell mondania, hogy jó átlagos év volt. Ő most kirendeltség szintjén beszél. Parancsnok úr 

konkrétan a városra leszűkíti az információkat. Nem volt egy olyan erős év, mint 2015, amikor 

nagy erdőtűz volt, mint a Halas és Pirtó közötti. Ennek ellenére egy meleg év volt és volt három 

nagyon viharos nap, ami mind a tűzesemények számát, mind pedig a műszaki mentések számát 

is jelentősen megnövelte. A korábbi évhez képest összegészészében 129 %-kal több szabadtéri 

tűz volt. Egy egyensúly is kialakult a kirendeltség területén. Teljesen véletlen, de 593 tűzeset és 
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593 műszaki mentés volt. Úgy tűnik, hogy a tűzesetek és a műszaki mentések száma körülbelül 

50-50 %-os a területen.  

A város tűzvédelmi helyzete hatósági szempontból és tűzoltási szempontból is alapjában jónak 

mondható. Mind a vállalkozók, mind a lakosság a tűzvédelmi szabályokat alapjában betartják. 

A legnagyobb gondot a külterületen élők tűzvédelmi hozzáállása jelenti. Ahogy mondja, a 

szabadtéri tüzekből van az eseményeik jelentős része. Nyilván ezeket kell kezelni. Ez továbbra is 

kiemelt feladat, ezeknek a megelőzése. Kiskunhalas városa véleménye szerint példaértékű a 

növényi hulladékok összegyűjtésében, a lehetőségek adásában, hogy mind a házaktól, mind az 

ipari parkba, akár a központi telepre ki lehet vinni és nem égetéssel kell megsemmisíteni a 

növényi hulladékot. Kéri a lakosságot ezúton is, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel, mert sok 

problémától megmenti saját magát és a szomszédait is. Természetesen őket is. Ha a külterületi 

égetés, minden évben elmondja, ne felejtsék el azt, hogy táblán belül az önkormányzati rendelet 

az irányadó, a város határain kívül pedig az országos tűzvédelmi szabályzat. Azaz, ha valaki 

mégis égetési tevékenységet szeretne végezni, akkor azt tíz nappal előtte 10.000 Ft-os 

illetékbélyeg kíséretében náluk kell kérni a kiskunhalasi kirendeltségen. Élnek ezzel az 

emberek, de talán még nem tudja mindenki ezt. A tavalyi évben 53 ilyen megkeresés érkezett 

hozzájuk. 51 esetben pozitívan tudták elbírálni, s természetesen megfelelő óvintézkedések 

megtétele mellett tudták engedélyezni ezt a tevékenységet. Azért azt jelzi, az a jövő, hogy az 

égetést előbb-utóbb mindenütt meg fogják szüntetni. Környezetvédelmi okai vannak, inkább 

most már csak egy kiskapu.  

Nem közvetlen Kiskunhalashoz kapcsolódik, de mégiscsak a régió egy elég nagy problémája a 

határhelyzet. Egy új helyzet alakult ki, hiszen Kelebia is hozzájuk tartozik tavaly november óta. 

Most már nemcsak szúrópróbaszerűen, a korábbi gyakorlat az volt, hogy nyolc naponként 

voltak ott egy tizenkétórás szolgálatban, vagy huszonnégyesben, hanem állandóan van kint 

katasztrófavédelmis Kelebián. A belépő vagonokat, elsősorban természetesen a veszélyes 

anyag szállító rakományokat ellenőrzik. Tavalyi évben több, mint 10.000 ilyen tartálykocsit 

ellenőriztek. Ebből több, mint 3.000 volt, ami veszélyes anyagot szállított. Ott sem rossz a 

szállítási fegyelem, de mindig találnak valamilyen hiányosságot.  

Ami aktuális dolog talán, érdekes lehet az itt ülőknek is. Tényleg azt tudja mondani, hogy 

heteken belül, reméli, hogy május közepéig megnyílik a nagyon régen várt, s először 

decemberben beszéltek erről, a kéményseprő iroda. Ez, ami a tízemeletes alatt lesz. Ha jók az 

információik, jövő héten már a bútorokat szállítják, azt követő héten pedig lesz a nyitás. Ha 

pontos időt tudnak, akkor ennek a sajtózása és a lakosság irányába történő tájékoztatás meg 

fog történni. Ez az ért lesz nagyon jó, mert nagyon sok problémát érzékeltek abban, hogy ők 

ugyan csak a hatósági részével foglalkoznak a kéményseprésnek, de a lakosok sokszor nem 

értették, hogy a kéményseprő pontosan milyen papírt ad nekik és mi is az igazi probléma. Itt 

lehetőség lesz konzultálni kéményseprő mesterrel a megoldás érdekében. Illetve új szabályozás 

van, ezt tudják január óta, hogy csak a társasházaknak és a vállalkozóknak kötelező ez a 

szolgáltatás. A vállalkozások külön megrendelésben vannak. A lakossági kéményseprés tartozik 

a katasztrófavédelemhez. Itt is a társasházakat keresi a katasztrófavédelem. Felveszi a 

kapcsolatot a közös képviselővel. Egyébként a város területén ezt biztos sokan tudják, hogy ez 

fut az idei évben is, Kuruc vitézek tere, Erdei tér, Lehel utca. Ezen már túl vannak az idei évben. 

Családi házba egyedi megrendeléssel tudnak menni. Lesz mód és lehetőség arra, hogy nemcsak 

interneten és a 1818-on keresztül, hanem itt az irodában is személyesen meg lehet rendelni ezt a 

sormunkát, ami egyébként ingyenes. Ezt kihangsúlyozza.  

Szinten a következő időszak feladata a települési önkéntes és Tüzes Kunok járási mentőcsoport 

gyakorlata. Ez május 12-én lesz, szombaton, ide a sajtó képviselőit szeretettel várják. Itt tudják 

tájékoztatni a lakosságot is.  

Egy annyira aktuális dolog, hogy mai: Polgármester úrnak örömmel jelentheti, hogy a torony 

tűzvédelmi hatósági engedélyét igazgató úr aláírta. Ugyan még a végén kikérte a véleményét, s 
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úgy döntöttek, hogy lesz ez így. Habár jelentős eltérései vannak, mint az eredeti elképzelés, de 

remélik, hogy így is nagyon jó lesz.  

Végezetül szeretné megköszönni mindenkinek az elmúlt évi együttműködését. Mind a hivatalét, 

mind a testületét, mind pedig az intézményekét. Azt gondolja, hogy rendben együtt tudtak 

működni. Az idei évben majd az iskolák együttműködése jön. Ebben majd külön meg fogják 

szólítani az igazgatókat. Természetesen tapasztaltak célellenőrzések során olyan dolgokat, 

amelyeket szeretnének előtte megbeszélni, mielőtt elmennek ellenőrizni.   

 

Orbán Balázs tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok: 

 

Tisztelettel köszönti ő is a képviselő-testület tagjait. A tűzoltóságra leszűkítve picit az ő 

beszámolóját, tulajdonképpen azt tudja mondani, hogy a tavalyi évben egy elég sikeres évet zárt 

a kiskunhalasi tűzoltóság. Kiskunhalas város tekintetében statisztikát mondva összesen 148 

esetben számoltak fel műszaki mentést, tűzesetet pedig 86 esetben. Egy picit eltér a 

Kirendeltségvezető úr által említettektől. Ott egyenes arányban volt a műszaki mentés és a 

tűzoltások száma. Ez annak tudható be véleménye szerint, hogy tényleg jogkövető 

állampolgárok lakják Kiskunhalast többnyire. Viszont ezek a szélviharok, amelyek az elmúlt 

években már jellemzőek voltak, a tavalyi évben három ilyen nagyobb szélvihar volt a 

területükön. Ezek elég jól megnyomták a műszaki mentések számát. Munkájukat elég stabil 

személyi állománnyal tudták elvégezni a tavalyi évben. Bízik benne, hogy az idei évben és a 

jövőben is ugyanezzel a személyi állománnyal, kicsit kibővülve majd, tudják végrehajtani.  

A beavatkozások tekintetében még visszatérne egy picit arra, hogy azért voltak veszélyesebb 

beavatkozásaik. 1-től 5-ig terjednek a beavatkozásaik fokozatai. 2-es fokozat volt a 

legmagasabb, amiben be kellett avatkozni hét esetben is Kiskunhalas területén és környékén. 

Ezek többnyire nyilván szabadtéri tüzek voltak. Azt gondolja, köszönetet kell mondania a 

kollégáinak, mert nagyon jó taktikai és technikai eszközökkel meg tudták fékezni, hogy nagyobb 

események legyenek ebből. Pedig lehetett volna, mert a tavalyi évben is bizony itt-ott volt 

szárazság.  

Az idei évben is csapkod a ménkű, Bugacon már volt egy 5-ös tüzük. Reméli, hogy ezt elkerülik 

az idén. Nagyon várják már az esőt, mert szükséges lenne.  

Létszámukat illetően a kiskunhalasi tűzoltóság fel van töltve. A jövőt illetően sajnos azt tudja 

mondani, hogy nem teljes létszám mégsem. Annyi változás lesz idei évtől kezdve, hogy építés 

alatt van a kiskunmajsai tűzoltóörs. Számításaik szerint július elejétől indítanák meg, június 

közepére van datálva, hogy átadják az épületet. Ez viszont további létszámproblémákat fog 

majd felvetni. Azoknak a személyeknek, akik odakerülnek, a kiképzése, felvétele folyamatban 

van. Május közepén is terveznek egy felvételi eljárást. Sok szeretettel várják a lakosságnak azt a 

részét, akik esetleg ilyen szinten szeretnék magukat megmérettetni.  

Mindemellett a technikai eszközökben is erősödés látszik. Nemrégiben, mintegy másfél hónapja 

kaptak egy új, 10 m3-es vízszállítót, igaz még csak csapatpróbára. Ez a médiában is megjelent. 

Nagyon jók a tapasztalatok ezzel a járművel kapcsolatosan, vezetéstechnikailag, 

terepadottságilag. Még a taktikát kell majd kidolgozniuk, hogy a többi jármű egyáltalán képes 

lesz-e ezután elmenni a homokon. Ezt majd a gyakorlat meg fogja mondani.  

Utolsó sorban szeretné megköszönni a képviselő-testület támogatását. A tavalyi évben, a tavaly 

előtti évben, s a ha jól tudja, idén is lesz egy kis támogatás részükre. Azt gondolja, hogy nagyon 

hasznos dologra tudták fordítani. Az előző években is elmondták, hogy a tűzoltók elég vastag 

ruhával rendelkeznek. Tűzoltás szempontjából ez szükséges is, de vannak olyan helyzetek, 

amikor elégséges lenne egy vékonyabb ruházat. Ezeknek a ruházatoknak a beszerzésére 

fordították ezt az összeget. Idén is ennek nagy részét erre szeretnék fordítani. Köszöni 

mégegyszer a támogatást és további jó munkát kíván.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, mindannyiuk nevében mondhatja, hogy a katasztrófavédelem minden 

munkatársának köszönik a tavalyi évi áldozatos munkáját. Azt nem kívánhatja, hogy sok 

munkát, mert akkor maguk ellen beszélne, de ha szükség lesz, akkor nyilván helyt állnak az idei 

évben is.  

 

-----Kérdések----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

A lakosságvédelmi szirénák ellenőrzésekor alacsonynak tekinthető, vagy országosnak 

tekinthető a működőképességi átlag? A többszöri felterjesztésük ellenére nem tud megvalósulni 

ezeknek a javítása. Ez anyagi okokat jelent, vagy pedig felettes szervnél a papírtologatás tart 

túl sokáig?  

 

Babud Jenő tűzoltó ezredes, kirendeltségvezető: 

 

A szirénák speciális dolgok. Ha százalékosan nézik, tényleg nagyon rossz százalékban 

működnek. Ez körülbelül 33 %-os működést jelent. A 2/3-a nem működik, a másik része igen. 

Ha jól tudja, tulajdon és fenntartó problémák is vannak. Országos tulajdon, de átadták a 

városnak működtetésre. Kicsit zavaros, ami túlmutat rajtuk. Nem elhessegetés, de ez nem a 

kirendeltségnek alapjában a feladata, hanem területi szervvé. Őket megkérik, ha úgy tetszik, 

hogy ne Kecskemétről kelljen lejönni. Ők ezért vesznek részt ebben a szirénafelmérésben. 

Nyilván ahol fontosabb helyzet van, tehát például Paks 30 kilométeres környezetéből az 

élőszavas lakosságtájékoztatás működik. Ott 100 %-osan működnek. Ahogy a barneválnál, úgy 

máshogy is azt az elvet képviselik, hogy talán nincs is értelme ezeket megcsinálni. Ezek 

légószirénák, háborúra volt kitalálva, hogy jön a repülő, akkor mindenki fusson az óvóhelyre. 

Halason óvóhely sincsen. Ez is elég nehéz volna. Inkább ma már egy olyan katasztrófavédelmi 

és egyéb lakosságtájékoztató rendszereket kellene kiépíteni, amely alapjában véve az élőszavas 

tájékoztatásra épít. Polgármester úr tudja, többször megkísérelték első körben legalább a 

barnevál környékére, ahol esetleges ammóniaszivárgás várható, egy ilyen prototípust 

bevezetni. Ezt a megyei védelmi bizottságon keresztül megjáratták, igazgatóságon keresztül 

megjáratták. Sajnos nincs ebben pozitív elmozdulás. Ez túlmutat véleménye szerint 

Polgármester úron és rajtuk is. Képviselő úr nyitott kapukat dönget, mert abszolút támogatja 

ezt a dolgot. Nagyon jó lenne, ha ezek előbb-utóbb működnének. Jelzi, nemrég Szlovákiában 

járt egy kistelepülésen, ahol egy Pirtó nagyságú faluban ez működött. Szépen délben először 

zenét játszott, bemondta a megfelelő dolgokat, aztán megint kicsit zenét játszott és elhallgatott. 

Hogy erre mekkora lakossági tiltakozás lenne náluk, ezt nem tudja. Sok mindenre lehetne 

használni az biztos. Hogy is mondja, ez lakossági kultúra kérdése. Ezeket már régen nem 

működtetik. A próbák is úgynevezett morgatópróbával történnek. Ha most megkérdeznek egy 

fővárosit, ők elmondják, hogy több helyen működnek az élőszavas dolgok. Szépen elkezdi 

iszonyatos hangerővel tolni, hogy figyelem, figyelem. Tolja azt a szöveget, hogy ez most próba, 

riasztás vége. Ez megszokás kérdése, igény kérdése. Azt gondolja, szerencsére az a jó helyzet 

van Kiskunhalason, hogy most szűkebbre vegyék, ami komolyabb veszélyforrás, ez az ammónia, 

már jó sokszor végigbeszélték, de azonkívül nem várható, hogy gyorsan elöntik őket a 

villámárvíz, nem csúszik le a löszfal, nem gurul le a hegy. Igazándiból olyan kockázatok, amely 

azonnali intézkedést igényelne lakosságtájékoztatás szempontjából, magyarul ha kockázati 

szempontból vizsgálják meg a településeket, nem állnak olyan rossz helyen, hogy annyira égető 

kérdés. Mint szakmabeli azt mondja, jó lenne, ha lenne ilyen lehetőség is természetesen. Amíg 
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20 tonna ammónia a város közepén van, addig azon a részen pedig kiemelten azt gondolja, 

hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ha bárki, bárhol ebben tud nekik segíteni, akkor ezt 

megköszönik, mert ők is azon vannak, hogy legalább a barnevál környékén épüljön ki ez a 

rendszer.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Szokás szerint, mint minden évben, szeretné megköszönni a kirendeltség áldozatos munkáját.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1446   Száma: 18.04.26/10/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 
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Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1446   Száma: 2018.04.26/10/0/A/KT 

 

115/2018. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi és elfogadja a 

Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség éves beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2018.május 3. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintéző 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Kőrösi út 15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni az uraknak a részvételt a testületi ülésen. További szép napot kíván.  

 

 

-----Napirendi pont----- 

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Szegedi úti egykori laktanya megvásárlása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ennek az előterjesztésnek nevében a lényege. A Szegedi úti laktanya megvásárlásáról szól, amit 

egyébként a Magyar Államtól vásárolnák meg ipari park fejlesztésre.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Benne nagyon sok kérdés megfogalmazódott ez ügyben. Az első kérdése az lesz első olvasat 

után, hogy amikor beadták a pályázatukat erre az új ipari parkra, azt úgy adták be, hogy nem 

tudták, milyen helyszínen létesítik, vagy várták, hogy legyen egy olyan ingatlan, ahol ezt meg 

tudják valósítani?  

Az orosz laktanya területén rengeteg régi épület van. Azoknak az épületeknek mi lesz a sorsa. 

Lebontásra kerülnek, vagy azokat akarják hasznosítani? Persze biztosan van olyan cég a 

városban, aki szívesen lebontaná. Az is plusz költség lenne, üres területen, ingatlanfejlesztéssel 

szerinte jobb hatásfokkal lehetne megvalósítani egy új területet.  

A ciklus elején, már a múlt ciklusban is volt arról szó, hogy nem tudták feltölteni a meglévő 

ipari parkjukat vállalkozásokkal. Azok fel vannak már töltve 100 %-ban? Van-e erre az új ipari 

parkra egyébként igény, vannak-e olyan jelzéseik, hogy szükség van erre a területre? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A helyszín tekintetében az első pillanattól kezdve, amikor erre az ipari parkos TOP-os kiírásra 

lehetett pályázatot beadni, ők ezt a laktanyaterületet már számításba vették. Szerettek volna ide 

egy projektet megvalósítani. Tudták, hogy ez a Magyar Állam tulajdona, s először rendezni kell 

ezt a kérdést. Be lehetett úgy adni a pályázatot, hogy az ingatlan még nem áll rendelkezésre. 

Ezzel együtt most már ott tartanak, hogy érvényes támogatási szerződéssel bírnak. Ez a kérdés 

már rendkívül aktuális, hogy lesz-e egyrészt tulajdonosi hozzájárulás ameddig az adásvétel 

meg nem történik, vagy az adásvétel olyan gyorsan megtörténik, hogy nem kell tulajdonosi 

hozzájárulás, hiszen már önkormányzati tulajdonú lesz, mire a következő lépcsőhöz eljutnak.  

Az épületek tekintetében azt tudja, hogy több szerkezetkész állapotra visszahozható, tehát a 

főfalak valószínűleg megtarthatóak és használhatóak a későbbiekben. Ennél pontosabbat ő 

maga nem tud, hogy mit lehet majd kezdeni vele.  

Az ipari parkjaik telítettségével, illetve az igényekkel kapcsolatban az tudja elmondani, hogy az 

a módosítás, amit a Majsai út mentén a korábbi ipari parkban valósítanak meg, ami 

tulajdonképpen az első lépcsője volt az iparfejlesztésnek, ott már nem nagyon van olyan 

ingatlan, amit tudnának hasznosítani. Nemcsak a meglévőben, hanem a megvalósítandó 

részben sem. Több az érdeklődő, mint amennyi területet ott fel tudnak szabadítani. 

Mindenképpen szükséges lenne új iparterületeket létrehozniuk. Egyébként érdeklődők vannak. 

Az a baj, hogy mindenki nagyon gyorsan szeretne kulcsrakész megoldásokat. Ha ezt meg tudják 

valósítani, akkor egyfajta igényt ki fognak tudni elégíteni. Nyilván azt, aki 30 hektárt akar 

azonnal, hatalmas gázkapacitásokkal és elektromos kapacitásokkal, az egy nehezebb dió, de 

mindenkinek igyekszenek segíteni és pozitív válaszokat adni, aki megkeresi a várost azzal, hogy 

szeretne Kiskunhalason valamiféle gazdasági tevékenységet folytatni. Azt gondolja, hogy 

mindenki számára pozitív visszajelzéseket küldtek eddigiekben, akkor is, ha nagyon nehéznek 

tűnt a feladat. Meg tudja erősíteni, hogy van érdeklődés, s szeretnének jönni a városba a 

vállalkozások, vagy fejlődni, fejleszteni azok, akik most itt vannak.  
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Annyiban egészítené csak ki, hogy a tervezési területen, aminek most a megvásárlásáról szó 

van, az ott álló épületek elég rossz műszaki állapotban vannak. A pályázat benyújtását 

megelőzően előzetes vizsgálatokat végeztek, s az derült ki, hogy több épületet inkább célszerű 

lebontani, mint megőrizni, s a szabad terület, mint ahogy Képviselő úr is említette, jobban 

értékesíthető, mintha állna rajta épület. Ezeknek a bontási költségei is szerepelnek a pályázati 

költségvetésben. Ha minden jól megy, akkor ezt is támogatásból tudják finanszírozni.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ha jól emlékszik, akkor itt a vasútfejlesztéssel kapcsolatban is felmerült ennek a területnek a 

megszerzése hosszú távon. Ez nincs elvetve gyakorlatilag… 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a terület amiatt is érdekes, hogy a vasútfejlesztéshez kapcsolódó iparfejlesztéssel összeérhet. 

Azt gondolja, hogy annak a célnak a megvalósítását is segítené a terület megszerzése.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Ha jól számolja, akkor 51,9 millió Ft a végösszeg csak a végén, hiszen a 

háromszáznyolcvanegynéhány milliós pályázati forrásból lehet bizonyos százalékig 

finanszírozni a vételárat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Valóban, a pályázat megenged valamekkora részt finanszírozni. Azért nem tud egyenes választ 

adni most ebben a pillanatban erre a kérdésre, mert az a kérelmük, amely arról szól, hogy a 2 

%-os ingatlanvásárlási küszöböt ennek a pályázatnak a keretében emelje fel nekik az irányító 

hatóság 10 %-ra, erre még nem érkezett meg a válasz. Még folyamatban van, erre várnak. 

Amennyiben ez a válasz megjön és pozitív, sokkal kedvezőbb a helyzet. Azzal együtt is, ha ezt a 

fajta kedvezményt igénybe tudják venni, akkor is szeretné több évre elhúzni az ingatlan 

megvásárlását, tehát részletfizetési kedvezményt kapjanak a Magyar Államtól. Nem jelentene 

ez egy az egyben akkora terhet a városnak, amely a likviditásukat esetleg felboríthatná az idei 

költségvetés tekintetében.  

Úgy látja, hogy további hozzászólás nem érkezett, így a vitát lezárja és a határozati javaslat 

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1447   Száma: 18.04.26/11/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1447   Száma: 2018.04.26/11/0/A/KT 

 

116/2018. Kth. 

A Szegedi út egykori laktanya megvásárlása 

 

H a t á r o z a t  

 

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.  

 

 

Határidő: 2018. július 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
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Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Egyes beruházási célú pályázatok benyújtása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szokásos pályázat, a Belügyminisztérium által minden évben kiírt háromlábú pályázat. Erre 

ismét igyekeznek minden lábra benyújtani egy fejlesztési célt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1448   Száma: 18.04.26/12/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 
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Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1448   Száma: 2018.04.26/12/0/A/KT 

 

117/2018. Kth. 

Egyes beruházási célú pályázatok benyújtása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Csipkeházi 

Óvoda felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 

önerőt a 2018. évi költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a 

pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő 

feladatok elvégzésére, valamint megbízza a pályázat nyertessége estén a megvalósítás 

lebonyolításával is. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Fazekas 

Mihály Általános Iskola sportcsarnokának bővítésére pályázatot kíván benyújtani. A 

Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a 2018. évi költségvetésben biztosítja. A 

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére, valamint megbízza a 

pályázat nyertessége estén a megvalósítás lebonyolításával is. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Tinódi utca 

burkolat-felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a 4/2018 (II.23) 

rendelettel biztosította a pályázathoz szükséges önerőt. A Képviselő-testület megbízza a 
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Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére, valamint megbízza a pályázat nyertessége 

estén a megvalósítás lebonyolításával is. 

 

Határidő: 2019.december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya 

beszámolója - Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2017.évben.  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Petőfi Sándor NKM Áramszolgáltató Zrt. képviselője, önkormányzati kapcsolattartó: 

 

Először hadd üdvözölje a képviselő-testületet. Köszöni a lehetőséget, hogy pár szóban 

bemutathatja a NKM Zrt. Kiskunhalas város közvilágítása kapcsán végzett tevékenységét. 

Először is gratulál Kiskunhalas Város Önkormányzatának, ugyanis sikerült elkerülni azokat a 

kedvezőtlen újságcikkeket, amelyek nagyon sok magyarországi város közvilágítását érintően az 

elmúlt időszakban megjelent. A közvilágítás szolgáltatása legtöbb esetben megfelelt a 

szerződéses vállalt kötelezettségeiknek. 202 esetben történt egyedi közvilágítási hiba 

bejelentése, ebből 80 eset volt, amikor nem sikerült a kollégáknak valamilyen oknál fogva a 

szerződésben vállalt 8 napon belül elhárítani ezt a hibát. 127 darab szakaszhiba bejelentése 

történt meg. Itt sokkal szigorúbbak az elvárások. Ez azt jelenti, hogy egymás mellett három, 

vagy annál több fényforrás kiesését okozó szakaszhiba van. Ez jellemzően az erőátviteli 

rendszer hibája. Itt 24 óra a vállalt elhárítási határidő. 11 esetben nem sikerült 24 órán belül 

elhárítani a hibát.  

Azt gondolja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata, az önkormányzat munkatársai és a 

képviselő-testület egyes tagjai, például Kuris úr és az NKM Zrt. között az együttműködés 

folyamatos. Vannak problémák. Azt gondolja, hogy nem is olyan sok probléma van, de tekintve, 

hogy maga a közvilágítás és a villamosenergia-szolgáltatás mindenkinek, az összes lakosnak, 

az összes intézménynek a mindennapjait érinti, a kevés hiba is kellemetlennek tűnik. Még annyit 

tenne hozzá, hogy ezeket mindig megoldották. Volt vezérlési probléma, gallyazáshoz 

kapcsolódó probléma, illetve az ügyfélszolgálati iroda nem megfelelősége. Az önkormányzat 

jelzései után azt gondolja, hogy az összes ügyben előrelépés történt. Köszöni szépen az 

együttműködést és reméli, hogy a továbbiakban is így tudnak együtt dolgozni.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Picit pozitívabban kell fogalmaznia. Meg kell köszönnie az együttműködést, az valóban jó, 

valóban gördülékeny. Sikerült olyan kapcsolatra lépni, hogy nemcsak az általános 

telefonszámon tudnak akármilyen kisebb-nagyobb problémánál felvenni velük a kapcsolatot. 

Ami még nagyon jó és segíti az ő munkájukat, hogyha lakossági bejelentés érkezik, esetleg 

sokadjára, az online felületen nyomon tudják követni a bejelentett hibákat és az azokkal 

kapcsolatos munkavégzéseket.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem érkezett. Ő is csak megköszönni tudja a szolgáltató hozzáállását és 

munkáját, az elmúlt évben szerinte is hatékonyan tudtak együttműködni. Reméli, hogy 

megmarad ez a kapcsolat a következő időszakra is. Ha tudnak, akkor még javítanak is rajta.  

A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1449   Száma: 18.04.26/13/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:30  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1449   Száma: 2018.04.26/13/0/A/KT 

 

118/2018. Kth. 

NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya beszámolója – Kiskunhalas 

Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása 2017. évben 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete elfogadja az NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati 

Kapcsolatok Osztálya (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.) Kiskunhalas Város 

közvilágításának üzemeltetése, karbantartására kötött 2008/153. számú szerződés 2.1.1 

pontjában előírt, 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 

 

 

Határidő: 2018.május 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

NKM Áramszolgáltató Zrt. Önkormányzati Kapcsolatok Osztály, 6724 Szeged, Kossuth Lajos 

sgt. 64-66. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Felhatalmazás az Elektronikus Árverési Rendszerben történő 

regisztrációhoz 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Mint előttük bizonyára ismert, a régi licitálásos, bekiabálásos árverési rendszer már a múlté. A 
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végrehajtási folyamatok során sorra kerülő ingatlan, illetve ingó árveréseket teljes mértékben a 

jogszabályalkotó elektronikus útra terelte. Nagyon helyesen, hiszen így sokkal átláthatóbb és 

kivilágosodottabb lehet ez az egész folyamat. Ahhoz, hogy licitálásra kerülő vagyontárgyakat 

bárki megvásárolhasson, ebben az elektronikus árverési rendszerben regisztrációval kell 

rendelkeznie. Ez az előterjesztés arra ad felhatalmazást a Polgármesternek, hogy az 

önkormányzat nevében regisztráljon ebben a rendszerben, s így lehetősége nyíljon arra, ha 

olyan vagyontárgy értékesítés bukkan fel az árverési rendszerben, ami az önkormányzat 

vagyongazdálkodása szempontjából érdekes, vagy pozitív hatása lehet, akkor a Polgármester a 

licitálási folyamatban részt vehessen, bekapcsolódhasson. Fontos kiemelni, hogy ugyan a 

határozati javaslatban nem kell, hogy szerepeljen, de az előterjesztésben szerepel, hogy ez a 

fajta felhatalmazás és az ezt követő felhatalmazás nem jár azzal, hogy az ingatlanok 

megszerzésével kapcsolatban bármiféle döntési mechanizmus megváltozzon. A jelenlegi 

vagyongazdálkodás szerint 3 millió Ft értékhatárig a Polgármester dönt az értékesítésről és a 

megszerzésről. Ez továbbra sem változik. 3 millió Ft-os értékhatár felett ahhoz, hogy a 

Polgármester licitálásba kezdjen, továbbra is a bizottsági felhatalmazása, illetve még nagyobb 

érték esetén a képviselő-testület felhatalmazására lesz szükség.  

Ez pusztán egy technikai jellegű előterjesztés, illetve felhatalmazás, hogy ezekben az esetekben 

is el tudjanak járni, ha az önkormányzat érdeke ezt kívánja.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1450   Száma: 18.04.26/14/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1450   Száma: 2018.04.26/14/0/A/KT 

 

119/2018. Kth. 

Felhatalmazás az Elektronikus Árverési Rendszerben történő regisztrációhoz 

 

H a t á r o z a t  

 

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. 

 

 

Határidő: 2018. július 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

-----Napirendi pont----- 

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett Bűnmegelőzési 

projekt megvalósítására 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés is akkor született, amikor a bizottságokon már túlvoltak. Akkor kapták az 

értesítést. A következő testületi ülésükig már beadási határidő van. Kénytelenek voltak gyorsan 

a testület elé tárni ezt a témát. Kéri Osztályvezető urat, hogy pár gondolattal foglalja össze.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Ahogy említésre került, itt villámgyorsan kellett megírni az előterjesztést, ezért pontos 

tartalmat arra vonatkozóan, hogy mire is szeretnének pályázni, ezt nem tudja felsorolni. 

Jellegében az az elképzelésük alakult ki, hogy a városi rendészetnek, illetve a mezőőrségnek 

szereznének be olyan eszközöket, amelyek a munkájukat segítik és hatékonyabbá teszik, 

valamint az ott dolgozó kollégáknak aktuális képzéseken való részvételét szeretnék ebből a 

pályázatból finanszírozni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egyébként ez a pályázat volt az, amelyet szerinte az elmúlt két évben benyújtottak, akkor a 

jelzőrendszer korszerűsítését célozták meg. Ott nem volt sikeres a pályázatuk sajnos egyik 

évben sem. Nyilván ezt újra megtehetik, hogy azzal együtt adják be. Meglátják, hogy mi az a 

műszaki tartalom, ami belefér.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1451   Száma: 18.04.26/15/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:35  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1451   Száma: 2018.04.26/15/0/A/KT 

 

120/2018. Kth. 

Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett Bűnmegelőzési projekt 

megvalósítására 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési stratégia 

feladatrendszerének támogatása" című támogatásának elnyerésére.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kiskunhalas Város 

Polgármesterét a pályázat előkészítésével, a pályázat benyújtásával, lebonyolításával, 

és az ehhez szükséges minden nyilatkozat, dokumentum aláírásával. 

A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén megbízza a Polgármestert a 

pályázatban vállaltak teljes körű megvalósításával. 

 

 

Határidő: 2019.január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet vezetője 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Pályázat benyújtása ebrendészeti telepek fejlesztésének támogatására  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előterjesztés is rendkívül hasonló módon készült, mint az előző kettő témájuk. Nagyon 

gyorsan és rövid határidővel tudnak benyújtani egy pályázatot az ebrendészeti telepek 

fejlesztésére. Azt gondolja, hogy bár a forrás nem túl nagy, de ne menjenek el semmilyen 

pályázat mellett anélkül, hogy ne nyújtanának be rá érvényes pályázatot. Kérnék a 

képviselő-testület felhatalmazását, hogy ezen témában is legyen az önkormányzatuknak 

érvényes pályázata.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

Csak egy mondat erejéig. A pályázat témája, amire szeretnének forrást nyerni, a gyepmesteri 

telepen egy orvosi vizsgálószoba kialakítása, ami jelenleg nincs a helyszínen, viszont a minél 

kulturáltabb működés érdekében erre szükség mutatkozik. Ezt szeretnék ebből a pályázatból 

finanszírozni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1452   Száma: 18.04.26/16/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1452   Száma: 2018.04.26/16/0/A/KT 

 

121/2018. Kth. 

Pályázat benyújtása ebrendészeti telepek fejlesztésének támogatására 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi 

Minisztérium által az engedélyezett és nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek 

modernizációja, bővítése, a telepen tartható állatok tartási körülményeinek javítása és 

örökbefogadási esélyük növelése céljából kiírt pályázati felhívásra pályázatot kíván 

benyújtani, a Kiskunhalas, Rekettye puszta 0187/1 hrsz. cím alatti ebrendészeti telep 

korszerűsítése céljából, a pályázati kiírás szerinti maximum 5.000.000,-Ft támogatási 

összeg mértékéig. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és 

felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, az 

előkészítő feladatok elvégzésére. 

A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén megbízza a Polgármestert a 

pályázatban vállaltak teljes körű megvalósításával. 
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Határidő: 2019.január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet vezetője 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 114/2016. Kth. számú határozat módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ebben az esetben is kérne egy rövid összefoglalást.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

A módosításra kerülő határozatot 2016-ban fogadta el a képviselő-testület. Akkor még az ipari 

park első fejlesztési ütemére benyújtandó pályázatok előkészítési folyamat zajlott. Akkor már 

felvetődött az, hogy egy magántulajdonú ingatlanból egy bizonyos területrészt szükséges a 

projekt megvalósításához megvalósítani. A támogatási szerződésük hatályba lépett, ez a projekt 

élesbe fordult, így elővették ezt a határozatot annak végrehajtása érdekében. Az abban szereplő 

összeg egy akkor elkészült értékbecslés alapján szerepel. Azon az összegen határozta fel a 

képviselő-testület a Polgármestert, hogy vételi ajánlatot tegyen az ingatlantulajdonosnak. 

Főszabályként az értékbecslések érvénye egy fél éves időtartamra terjed csak ki. Mivel ez a fél 

év már eltelt, ezért aktualizálni kellett a területre vonatkozó értékbecslést. Ez megtörtént és a 

korábbi 1030 Ft/m2 ár helyett most már 2000 Ft/m2 ár került meghatározásra. Ez tette 

szükségessé, hogy a Polgármester felhatalmazását módosítsák aszerint, hogy a vételi ajánlatot 

erre a 2000 Ft/m2 árra tehesse meg.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 



49 
 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1453   Száma: 18.04.26/17/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:38  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1453   Száma: 2018.04.26/17/0/A/KT 

 

122/2018. Kth. 

A 114/2016. Kth. számú határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítva a 114/2016. Kth. számú 

határozatát a 6043/11 hrsz alatti ingatlan 1328 m2 nagyságú részének megvételére teendő 
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vételi ajánlat mértékét bruttó 2.000.- Ft/m2-re változtatja, a határozat változással nem 

érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartja. 

 

 

Határidő: 2018.május 3. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 88/2018. Kth., 89/2018. Kth. számú határozatok hatályon kívül helyezése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A múltkori alkalommal kértek egy módosítást, amelyre utólag nincs szükség. Emiatt hatályon 

kívül kell helyezniük ezt a döntést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1454   Száma: 18.04.26/18/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Minősített 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1454   Száma: 2018.04.26/18/0/A/KT 

 

123/2018. Kth. 

A 88/2018. Kth., 89/2018. Kth. számú határozatok hatályon kívül helyezése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 88/2018. Kth., valamint a 89/2018. Kth. számú 

határozatot. 

 

 

 

Határidő: 2018.május 3. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító 

okirat módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Címében a lényege az előterjesztésnek. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1455   Száma: 18.04.26/19/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1455   Száma: 2018.04.26/19/0/A/KT 

 

124/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma alapító okirat módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 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. 

 

 

Határidő: 2018.május 3. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél múzeumigazgató 

Stírné Prikidánovics Tímea, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek 

tere 17. 

Baloghné Csonka Margit intézményi referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Javaslat a 7.sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó 

előszerződés megkötésére  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Örülnek annak, ha felnőtt háziorvosi praxisra van jelentkező és azokat, akik esetleg nyugdíjba 

mennének, tudják pótolni. Nagy örömmel támogatja a képviselő-testület ezt a témát.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1456   Száma: 18.04.26/20/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 



55 
 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1456   Száma: 2018.04.26/20/0/A/KT 

 

125/2018. Kth. 

Javaslat a 7. sz. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tomán Erzsébet Katalinnal a 

kiskunhalasi 7. számú felnőtt háziorvosi praxis működtetésére az 1. számú melléklet 

szerinti előszerződést köt és felhatalmazza a Polgármestert az előszerződés aláírására. 

 

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

hogy a kiskunhalasi 7. sz. felnőtt háziorvosi praxisra a kiadott praxisengedély alapján a 

praxis tekintetében a felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 

végzésére Dr. Tomán Erzsébet Katalinnal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 

II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést az 1. számú melléklet 

szerinti előszerződés alapján megkösse. 

 

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

hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti területi ellátási érdekről szóló 

nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: dr. Tomán Erzsébet Katalin 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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-----Napirendi pont----- 

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017.évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1457   Száma: 18.04.26/21/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1457   Száma: 2018.04.26/21/0/A/KT 

 

126/2018. Kth. 

Beszámoló Kiskunhalas Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évi beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Kecskemét 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Új változatban került kiküldésre, ebben a változatban már a javasolt források is megnevezésre 

kerültek.  

Igyekeznek a lehető legjobban látszatni ezt a táblázatot, hogy ne kelljen túl sokat keresni a 

honlapon keresztül. Erre megkérik a kollégákat, úgy helyezzék el a honlapon, hogy könnyen 

hozzáférhető legyen a táblázat és a döntésük eredménye. 
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1458   Száma: 18.04.26/22/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1458   Száma: 2018.04.26/22/0/A/KT 
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127/2018. Kth. 

Civil szervezetek pályázat útján történő támogatása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete 2/b. mellékletében civil 

egyesületek egyéb működési célú kiadások jogcímen szereplő támogatásból a 2. melléklet 

szerint támogatja az abban szereplő civil szervezeteket, pályázókat. 

 

 

Határidő:  

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Érintett pályázók 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtár 

igazgatói megbízására kiírandó pályázati felhívás  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

Az előterjesztés azért született meg, mert törvényi kötelezettség kiírni a pályázatot, mivel június 

30-án az intézményvezetői pályázat lejár.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázati felhívás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1459   Száma: 18.04.26/23/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1459   Száma: 2018.04.26/23/0/A/KT 

 

128/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói 

megbízására kiírandó pályázati felhívás 

 

H a t á r o z a t  

 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város 
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Önkormányzatának  Martonosi Pál Városi Könyvtárának Igazgató (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2018. július 01. naptól 2023. június 30. napjáig 

szól. 

 

A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. sz. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös 

tekintettel a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló  1997. évi CXL törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL 

törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint  művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen  foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
 Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 

 nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti 

segédkönyvtáros szakképesítéssel és 

 a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a 2. 

alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 

gyakorlatot szerzett  

 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi 

intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
o A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai 

gyakorlat igazolása 

o Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, 

fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői 

elképzelések. 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai 

azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget 

tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös 
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Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán 

o 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és 

annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

o A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a 

pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára 

való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

 

A megbízás kezdőnapja:  
2018. július 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

 

 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz.)  

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Martonosi Pál Városi 

Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” 

tárgymegjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan. Kérjük 

a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban 

foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. június 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2018. május 1. naptól: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ beszerezhető 
 a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referensétől a 

77/523-152 telefonszámon, vagy előre egyeztetett időpontban, személyesen. 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete – hivatkozva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. (6) bekezdésére a Martonosi Pál Városi Könyvtár 

igazgatói munkakörére beadott pályázatok véleményezésére az alábbi szakmai 

véleményező bizottságot hozza létre: 

 Közalkalmazotti tanács elnöke: Nagy Zoltán  

 Szakszervezeti titkár: Horváth Etelka  

http://admin.kozigallas.gov.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
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 Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke: Barátné dr. Hajdu Ágnes  

 Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke: Ramháb Mária 

 

 

Határidő: 2018.április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Erhardt Györgyi intézményvezető, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál 

Városi Könyvtára, Szövetség tér 11. 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Juhász Gábor közművelődési referens, általa:  

szakmai véleményező bizottság 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói 

megbízására kiírandó pályázati felhívás  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a pályázati felhívás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1460   Száma: 18.04.26/24/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 14 100.00 93.33 14 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 14 100.00 93.33 14 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 1   6.67 1 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

 

     

1460   Száma: 2018.04.26/24/0/A/KT 

 

129/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma igazgatói megbízására 

kiírandó pályázati felhívás 

 

H a t á r o z a t  

1. 

Pályázati kiírás 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Thorma János Múzeuma Igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízás határozott időre, 2018. július 1. naptól, 2023. június 30. napjáig szól. 
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A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. sz. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: 
 Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös 

tekintettel a   a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló  1997. évi CXL törvény, valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCL törvényben és  ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992.  évi XXXIII. törvény, valamint művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

 foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezéséről  szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
 mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász vagy 

közgazdász szakképzettség, és 

 tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen 

legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány 

vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló 

igazolás bemutatásával,  

  a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai 

tevékenység, 

 kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység  

 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális 

intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat 

igazolása 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is tartalmazó program 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, és amennyiben van tárgyalásszintű 

idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait 

köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán 

o 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak 

igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

o A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a 

pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára 

való hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

 

A megbízás kezdő napja: 2018. július 1. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján, a 

http://admin.kozigallas.gov.hu  honlapon való megjelenést követő 30. nap. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 
- Postai úton a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldéssel (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. sz.)  

- Személyesen Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Thorma János Múzeum 

Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel, 3 

példányban papír alapon és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban 

foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas 

Város Képviselő-testülete dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. június 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2018. május 1-jétől: 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ beszerezhető 
 a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési referensétől a 

77/523-152 telefonszámon, vagy előre egyeztetve személyesen. 

 

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete – hivatkozva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. (6) bekezdésére a Thorma János Múzeum igazgatói 

munkakörére beadott pályázatok véleményezésére az alábbi szakmai véleményező bizottságot 

hozza létre: 

1. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált tag 

2. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület által delegált tag 

3. Gyarmati Andrea közalkalmazotti képviselő, Thorma János Múzeum, Kiskunhalas 

 

 

Határidő: 2018.április 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Szakál Aurél múzeumigazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János 

Múzeuma 

Juhász Gábor közművelődési referens, általa: 

a véleményezési bizottság tagjai 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

-----Napirendi pont----- 

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tájékoztató Kiskunhalas Város 2017.évi környezeti állapotértékeléséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez a napirendi pontjuk egy tájékoztató. Vita nélkül fogadja el a képviselő-testület.  

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1461   Száma: 18.04.26/25/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 1 7.69 6.67 1  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Tapodi Attila Nem SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1461   Száma: 2018.04.26/25/0/A/KT 

 

 

-----Napirendi pont----- 

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1462   Száma: 18.04.26/26/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 
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Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1462   Száma: 2018.04.26/26/0/A/KT 

 

130/2018. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló április havi beszámolót.  

 

Határidő: 2018.május 3. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

27 

 

27. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Balatonakali 186/1 hrsz-ú ingatlan, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. 

működtette Gyermek és Ifjúsági Tábor versenyeztetés mellőzésével történő megvásárlásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Igyekszik összefoglalni ennek lényegét. A Kft. két telephelyen üzemeltet táborokat. Ezek közül 

az egyik a sikondai gyermektábor, a másik a balatonakali. Ez utóbbival kapcsolatban korábban 

adtak be az önkormányzatok ingyenes tulajdonba adási kérelmet, hogy a Magyar Államtól 

kapják meg. Ez Balatonalaki esetében nem sikerült, a sikondai esetben sikerült. Sikonda 

esetében Kiskunhalas 58,4 %-os tulajdoni részt szerzett, a többi önkormányzat pedig apró 

részeket tudott megszerezni. Zsana esetében a döntés akkor úgymond nem teljes sikerrel zárult, 

hiszen akkor lakosságszám arányosan osztotta a Magyar Állam az önkormányzatok számára az 

ingatlanrészeket, így Zsana nagyon kis részt kapott. Azonban az üzemeltető Kft.-ben 29 % 

körüli résszel bír, s ennek megfelelő mértékben járul hozzá minden évben a táborok 

üzemeltetéséhez.  

Most szeretnék azt elérni mindkét tábor esetében, hogy a sikondai táborban lévő tulajdonrészek 

arányában legyen tulajdonos mindenki a kft.-ben, illetve a balatonakali táborban is. Ezt 

mutatja be az előterjesztés. Ennek alapján Kiskunhalasnak 58,4 %-os tulajdonrésze jönne ki a 

balatonakali táborban is, valamint az üzemeltető Kft.-ben is. Ennek nyilván az a feltétele, hogy 

ezt a balatonakali tábort is rendezni tudják, illetve a sikondai táborban lévő maradék Magyar 

Állami tulajdont is meg tudják szerezni. Ehhez szükséges az, hogy önkormányzatuk döntsön 

arról, hogy mivel ingyenes tulajdonba az állam már ilyen ingatlanokat nem ad. Jártak a 

Fejlesztési Minisztériumban közösen az önkormányzatokkal, s egyértelműen leszögezték 

számukra, hogy ne is kergessenek ilyen álmokat, hogy ingyenes tulajdonba fogják tudni kapni. 

Az egyetlen járható út az, hogyha a versenyeztetés mellőzésével az önkormányzatok 

megvásárolják ezt az ingatlant, vagy pedig vagyonkezelésbe veszik. Azt a javaslatot 

fogalmazták meg az érintett polgármesterek, hogy próbálkozzanak meg először az ingatlan 

megvásárlásával, s amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy negatív választ kapnak erre a 

kezdeményezésükre, akkor pedig a vagyonkezeléssel. Emiatt készült ez a mostani előterjesztés. 

Szeretnék minél gyorsabban elindítani a folyamatot, hiszen nincs érvényes bérleti szerződés a 

balatonakali táborra most egyik önkormányzatnak és a Kft.-nek sem. Most 90 napra fognak 

kapni szerződést és csak 90 napokra fogják tudni ezt meghosszabbítani. Egyrészt előnytelen 

paramétereket is tartalmaz, másrészt pedig bizonytalan, hisz ily módon nem lehet táborokat 

szervezni, ha 90 napra előre tudnak csak bérleti szerződéseket kötni a területre. Az idei nyár 

egyértelműen rendeződik és meg tudják valósítani az idei táborokat, ez nem okoz problémát. 

Azonban, hogy a következő év ne legyen veszélyben, ezért mindenképpen szükséges, hogy ezt az 

előterjesztést most elfogadja a képviselő-testület. Reméli, hogy támogatják a képviselők ezt a 

kezdeményezést és minél gyorsabban ennek az ingatlanvásárlási ügynek a végére tudnak érni a 

többi önkormányzattal közösen. Ugyanezt az előterjesztést fogja megtárgyalni a 

tagönkormányzatok mindegyike és együtt fogják benyújtani az igényt a vásárlásra.  

Azt gondolja, hogy ezzel körülírta a kérdéskört, amennyiben azonban maradt bárkiben olyan 

érzet, hogy valamire még világítsanak rá, akkor itt az idő, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg 

neki.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

A Vakáció Np. Kft. által üzemeltetett két gyermektábor helyzete igencsak viszontagságos. 

Valahogy a fürdővel és a Sóstóval vetekszenek ebben a versenyben. Azt gondolja továbbra is, 

amit már itt is többször elmondott, hogy nagyon kevés önkormányzat rendelkezik már ilyen 
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pozíciókkal, mint Kiskunhalas. Akár úgy, hogy tulajdonjoga van, akár úgy, hogy van még 

esélye tulajdonjogot szerezni. Szerinte nem kell azt hangsúlyozni, hogy mekkora jelentőséggel 

bírna az, ha itt hosszú távon a tulajdonostárs önkormányzatokkal meg tudnák ezt a tábort is 

szerezni Sikondával párhuzamosan. Itt nyilvánvalóan egy kardinális kérdés lesz a vételár. Azt 

kéri képviselőtársaitól, hogy támogassák ezt a javaslatot, hiszen azért az elődök is elég sok időt, 

energiát fordítottak ezekre a táborokra. Véleménye szerinte emiatt is érdemes ezért küzdeni, 

amíg erre van mód és lehetőség. Ő azért még lát erre reményt. Ezzel párhuzamosan, amíg nekik 

bármilyen közük van ezekhez a táborokhoz, igyekeznek működtetni, hiszen azt sem szabad 

elfelejteni, hogy évente több ezer vendégéjszakát bonyolítanak le ezek a táborok, közöttük 

sok-sok kiskunhalasi csoporttal. Nem mindegy, hogy ők ott milyen szolgáltatást kapnak. Azt az 

álláspontot képviseli továbbra is, hogy érdemes itt küzdeni, harcolni és erre kéri a 

képviselőtársait is, hogy támogassák ezt, hátha meg tudják ezt a tábort szerezni. 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nem sok dologban szoktak egyetérteni, de ez egy mindenképpen támogatható előterjesztés. 

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy nagyon sok kiskunhalasi gyereknek szép 

emlékeket szerezzenek ezekben a táborokban.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, hogy mindenki érti, ez egy fontos 

kiskunhalasi ügy, bár Balatonakalin található, de számukra nagyon fontos. Reméli, hogy 

mindenki számára támogatható ez a kérdéskör. Nem maradt más hátra, minthogy döntsenek. A 

határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1463   Száma: 18.04.26/27/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 14:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #28; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1463   Száma: 2018.04.26/27/0/A/KT 

 

131/2018. Kth. 

A Balatonakali 186/1 hrsz-ú ingatlan, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. működtette 

Gyermek és Ifjúsági Tábor versenyeztetés mellőzésével történő megvásárlásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Balatonakali 

186/1 hrsz-ú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő megvásárlásához a 

mellékletében foglalt tulajdonosi szerkezettel. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a versenyeztetés mellőzéséhez szükséges kezdeményezésben az 

illetékes Minisztériumnál teljes körűen eljárjon, az ehhez szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye.  

 

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Horváth Nóra, a Vakáció Kft. ügyvezetője, Hősök tere 1. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

28 

 

28. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalas 4671 hrsz. alatti ingatlan 26 m2 nagyságú terület ingyenes 
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használatba adása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A korábban beadott elektromos töltőhelyekkel kapcsolatban kellene adniuk az e-Mobi 

Elektromobilitás Nonprofit Kft.-nek erre a két parkolóhelyre használati jogot, hogy ők ezt 

jogszerűen használhassák. Erről eddig nem döntöttek, szükséges ahhoz, hogy megvalósíthassák 

a pályázatot. 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

A Polgármester úr által említett Jedlik Ányos terv keretében megvalósítandó pályázatuknak 

van részükre megküldött támogatási szerződése, azonban ennek aláírása még nem történt meg, 

mert a pályázat keretében átutalt összeg elköltése viszonylag bizonytalanná vált az elmúlt 

években. A pályázat benyújtásakor szép és kerek volt ez a történet, ami összehangolta a 

pályázati forrást, s azt a műszaki költséget, ami ennek a megvalósításával járna együtt. Ez 

mostanra eljutott már odáig, hogy lényegesen több önerőt kellene az önkormányzatuknak 

hozzátennie ehhez a pályázathoz, mint amit eredetileg terveztek, illetve amennyi a 

szándékukban áll. Ettől függetlenül továbbra is vizsgálják a pályázat megvalósításának 

lehetőségét, az továbbra is élő pályázatuk. A jelenlegi előterjesztést azért kellett a 

képviselő-testület elé hozni, mert ez az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a pályázat 

keretein kívülről érkezve szeretne kvázi ajándékba adni önkormányzatuknak egy ilyen 

töltőállomást. Úgy ajándékba, hogy maga a beruházási költség és a töltőberendezés költsége is 

az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-jé. Ezt ők önkormányzatuktól függetlenül kívánják 

megvalósítani és üzemeltetni. Pusztán arra van szükség, hogy a pályázatban szereplő helyszínt 

az ő rendelkezésükre térítésmentesen oda tudják adni, rendelkezésükre tudják bocsátani. 

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Gyakorlatilag arról van szó, hogy elektromos töltőállomásra két helyre pályáztak be anno. Az 

még folyamatban van. Egy kilátásban van, hogy meg fog tudni valósulni a határozatuk szerint. 

Gyakorlatilag három is lehet potenciálisan Halason, ha az eredeti pályázatuk is megvalósul. 

Mindenképpen több, mint a kettő, ha ebben gondolkodnak. Ha így van, akkor erősítse meg.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyiban árnyalt a kép, hogy drágultak maguk a kivitelezések és nem biztos, hogy hármat meg 

fognak tudni valósítani abból az összegből, amit a pályázatban elnyertek. Ez mindenképpen 

szűkíti a lehetőségeiket. Emiatt lehet, hogy így is három marad, azzal együtt, hogy ez pluszban 

bejött.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Készült ebben a témában. Egészen pontosan három pályázatuk volt, ami érintett ilyen 



74 
 

elektromos töltőállomás telepítést. A GINOP-os pályázatuk a Csetényi parkban, egy határon 

átnyúló program és ez a Jedlik Ányos Terv. Ehhez jönnek még pluszban az ajándék töltőpontok. 

A Jedlik Ányos tervvel az a probléma, hogy a beadást követő időszakban annyit fejlődött az 

elektromos töltőállomások piaca, hogy most már sokkal jobb konstrukciókat is meg lehet 

vásárolni, ami gyorsabban tölti fel az autókat. Ezt is megvizsgálták, hogy érdemes-e olyan 

eszközöket beszerezni, ami után a téma szakértőitől akár ki is kaphatnak, hogy ennél már sokkal 

jobbak is vannak. Jelen pillanatban azt is vizsgálják, hogy érdemes-e azokat az eszközöket 

beszerezni, amelyekre ott lehetett pályázni, vagy inkább három helyszín helyett egy helyszínen 

egy jobb eszközt beszerezni. Összességében az tudja elmondani, hogy az elektromos 

töltőállomások kérdésében összegészében ezt az egész tárgykört tekintve többször elmondták, 

hogy szeretnének a megyében kicsit élen járni. Minden egyes pályázatukban ezt megpróbálják, 

ha van rá mód és lehetőség, becsempészni. Azt gondolják, hogy ez lesz a jövő és itt talán van 

egy kis kiugrási lehetőség. Abból a szempontból is külön örül és kéri képviselőtársait, hogy 

támogassák ezt, hiszen az első projekt így a városban úgy tud megvalósulni, hogy a felelősség 

kvázi nem az övék, hiszen nem kell önkormányzati forrást ebbe beleölni. Ő a helyszínnek abból 

a szempontból is örül, hogy a belvárosban egy elég forgalmas helyen lesz. Többen láthatják és 

ez is hozzájárulhat talán ennek a környezetbarátabb technológiának a népszerűsítéséhez, amit 

szerinte még most is nagyon kevesen ismernek. Ő is azt kéri ennyi kiegészítéssel a 

képviselőtársaitól, hogy támogassák ezt a javaslatot.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1464   Száma: 18.04.26/28/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 15:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #29; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 
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Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1464   Száma: 2018.04.26/28/0/A/KT 

 

132/2018. Kth. 

A Kiskunhalas 4671 hrsz. ingatlan 26 m
2
 nagyságú terület ingyenes használatba adása 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Kiskunhalas Város Önkormányzata az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. ingyenes 

használatába adja a Kiskunhalas Bethlen Gábor tér, hrsz.: 4671 ingatlanon található 2 

db parkolóhelyet annak érdekében, hogy ott az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. 

1 db elektromos töltőoszlopot telepítsen, és azt követően fenntartsa. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e-Mobi Elektromobilitás 

Nonprofit Kft-vel kötendő Együttműködési megállapodás aláírására, továbbá a 

szükséges dokumentumok aláírására, a jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Havasi Szibilla általa: e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 

29 

 

29. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Interpellációs válaszadás  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tapodi Attila képviselő úr az elmúlt alkalommal nem tudott köztük lenni, így most a februárban 

feltett interpellációira kapna választ.  

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Szász Károly utcai közcélra megnyitott parkoló 

felhajtójának javítására kapott választ elfogadja-e.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Most már két hónapja történt ez a kérése. Azt mondja, hogy nagyon apró dolgot kért. 

Megkérdezné a képviselő-testület véleményét, hogy néhány kő arrébb tétele két hónap alatt nem 

történik meg, az rendben van-e szerintük. Szerinte nincsen, úgyhogy nem fogadja el. Várja 

nagyon kíváncsian, hogy mit szólnak hozzá.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A képviselő-testület dönt arról, hogy a választ elfogadja-e.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1465   Száma: 18.04.26/29/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 15:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #30; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 2 16.67 13.33 2  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1465   Száma: 2018.04.26/29/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy több helyszínen úthibák javítására kapott választ 

elfogadja-e.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Itt nyilván ugyanaz a válasza. Azt gondolja, hogy itt veszélyes úthibákról van szó. Gondolják 

meg mégegyszer. Megnyomják a gombot automatikusan. Úgy látja, hogy szavazógép módjára 

szavaznak itt az interpellációval kapcsolatban. Innentől kezdve az úthibák veszélyessége az ő 

felelősségét is felveti. Nem fogadja el.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt gondolja, hogy aki jár a városban, az látja, hogy az úthibákat folyamatosan javítják.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Itt veszélyes úthibákról van szó, amibe belehajthat egy kerékpáros. Annyit kért, ha nem lehet 

kijavítani, akkor jelöljék ki. Nem történt meg a mai napig, két hónap telt el. Szerinte nem nagy 

ügy kijelölni egy-egy ilyen úthibát, hogy lássák az arra járók, különösen esőzés alkalmával, 

amikor nem látszódik az a nagy gödör. Ezek veszélyesek. Szerinte végig kellene gondolni ezeket 

a problémákat és nem automatikusan nyomni azt a szavazógépet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A válaszról döntenek, nem arról, hogy megoldódott-e a kérdés, hanem arról, hogy az a válasz, 

amit megfogalmaztak neki, az elfogadható-e vagy nem. Az, hogy ez még nem ért el odáig, hogy 

megoldódjon, sajnálatos. Rengeteg úthiba keletkezett a télen egyébként, s ezt folyamatosan 

javítják. Nem szavazógépségről van szó, hanem arról, hogy megvan-e a hit abban, hogy ez 

megvalósul, vagy nincs. Szerinte ez erről szól.  

 

A válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1466   Száma: 18.04.26/29/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 15:05  
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Típusa: Nyílt 

Határozat #31; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 2 16.67 13.33 2  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1466   Száma: 2018.04.26/29/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a Bálvány-Új-Zrínyi utca úthibáinak javítására kapott 

választ elfogadja-e.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Igen, el fogja fogadni, mivel itt egy hosszabb folyamatról van szó. Azt kérte, hogy kerüljön be az 

útvizsgálatok sorába ez a néhány hiba.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a játszóterek karbantartására kapott választ 
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elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nem történt még semmi, végigjárta a játszótereket, sőt azóta már jelezték, hogy a Bercsényi 

nagy játszótér is rossz állapotban van és a Kurucon is a kis játszóterek szinte 

használhatatlanok. Tudja, hogy a Zrt.-nek sok dolga van, ezért elfogadja a választ, de kérné azt, 

hogy minél gyorsabban. Jó idő van, a gyerekek játszanának a játszótereken.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyival egészítené ki, hogy a játszóterek karbantartására elkülönítettek egy komolyabb 

összeget a költségvetésben. Ez az összeg a napokban a Zrt.-hez meg is érkezett. Most már 

minden együtt van ahhoz, hogy a játszótereik karbantartása, felújítása megkezdődhessen. Ő is 

egyetért azzal, hogy itt a jó idő, ezeknek rendben kell állnia.  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a hulladékgyűjtő konténerek és szelektív 

hulladékgyűjtők környezetének rendezésére kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Érti a választ, amit kapott, de elfogadni nem tudja, mert nem történik semmi ez ügyben, azt 

látja. Biztosan nagy erőfeszítésbe telik ezt az ügyet megoldani, de még csak egy pici lépést sem 

lát, hogy a hulladékszigetek között rend legyen.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szívesen venne javaslatokat, hogy milyen ötletek vannak arra, hogy kezeljék ezt a problémát. 

Azokkal a megoldásokkal próbálkoztak, hogy egy-két hulladékszigetet, vagy közterületen lévő 

hulladéktárolót bekerítsenek, elzárjanak. Bármilyen olyan megoldás, ami esetleg más 

településen jól működik, szívesen veszi. Ha megvalósítható, s tudnak rá forrást találni, akkor 

nem zárkózik el ő sem az elől, hogy ezt a kérdéskört kezeljék.  

Az interpellációra adott válasz elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1467   Száma: 18.04.26/29/0/A/KT 

Ideje: 2018 április 26 15:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat #32; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 2 16.67 13.33 2  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Nem SHT 

Vízkeleti Szabolcs Nem SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

 

     

1467   Száma: 2018.04.26/29/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a Magyar utcai járda felújítására kapott választ 

elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Kérdezi Vizkeleti Szabolcs képviselőt, hogy a vásártér melletti parkolóhoz vezető bekötőút 

javítáására kapott választ elfogadja-e.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Elfogadja.  

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nagyon sok probléma felmerült, próbál rövid lenni.  

Az első, hogy az Ady Endre utcán jelezték, bár ez nemcsak az utca problémája, erre valami 

átfogó megoldás kellene városi szinten. Mindannyian találkoztak már azzal, amikor a járdákat 
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a fák tönkreteszik teljesen. A fákat nem lehet kivágni azért, mert a járdát tönkreteszik, viszont a 

járdát nagyon sok esetben nem lehet feljebb tenni, mert akkor nem lehet bemenni az ajtón, nem 

lehet kinyitni a kerítést. Erre valami gyökérzetgyérítést, vagy valamit ki kellene erre a 

problémára találni, mert addig a lakók sem fognak pályázni és megcsinálni a járdát, mert nem 

látják értelmét, mert a következő évben megint tönkremegy. Erre valami megoldást kellene 

találni. Ő nem ért hozzá, de biztosan vannak olyan szakemberek, akik ezt meg tudják oldani.  

 

A következő az Állomás-Kossuth-Vasút utca között valamikor nagyon régen volt egy játszótér. 

Többen megkeresték azzal a problémával, hogy szeretnének. Nagyon sok gyerek van, nagyon 

sok család költözik arra a területre. Megvannak még a régi hinták torzói. Ott volna akkora zöld 

terület, nagy zöld parkba, hogy egy homokozót, egy hintát kihelyezve a gyerekeknek tudjanak 

egy kis lehetőséget adni a játékra. 

 

A Kárpát u.15. mögött van egy homokozónak tűnő dolog, ami nyomokban tartalmaz még 

homokozót a tér háta mögött. Azt gondolja, hogy ott is elég sok gyerek született az elmúlt 

időben. Egy anyukat kérte, ha azt a homokozót rendbe hozná a város és esetleg egy hintát 

kitenne, nagyon örülnének és megköszönnék.  

 

A másik probléma a Nagy Szeder István utca. Ez megint egy olyan probléma, ami az egész 

várost érinti. Ha esik egy nagyobb eső, nem lehet a járdákon végigmenni. Ez csak egy 

kiragadott eset. Nagyon sok olyan hely van Halason, eső után sem gyalog, sem semmivel nem 

lehet végigmenni a járdán, ki kell menni az útra. Esetleg ott sem tudnak a gyalogosok haladni. 

Ez nem túl jó helyzet. A csapadékvíz elvezetés tudja, hogy a felsővárosban megtörtént, vagy 

meg fog történni a csapadékvíz-elvezetés rendezése, de a város többi pontján is valami 

megoldást kellene erre találni.  

 

A Sóstó háta mögött, a Csiga-biga dűlő környékén kérték a lakók az utak elgréderezését, mert 

nagyon rossz állapotba kerültek a télen.  

 

Útjavítást kértek a vásártér és a mázsaház közötti szakaszon, mert nagyon rossz állapotban 

van. Jelezték, szeretnék, ha elgrédereznék.  

 

A szemétszállításra újra interpellált. Nem sok helyen szokott járni a városban, nagyjából 

megvannak azok az útvonalak, ahol napközben közlekedik a munkahelyétől haza, vagy boltba, 

vagy a gyerekért az iskolába. Megvannak azok a szemétgyűjtő helyek, ahol mindig szemét van. 

Mindig azt szokták mondani, hogy valami javaslattal is álljanak elő. Azt gondolja, hogy mivel 

közmunkaprogramjuk ezerszámra van a városban, ezért egy traktorral, egy utánfutóval, egy 

pár munkással, ha két-három naponta végigjárná ezeket a pontokat, ahol mindig gond van, 

szerinte tíznél nincs több a városban, akkor ezt a szemétkérdést meg tudnák oldani, s 

megnyugtató választ kaphatnának a dologra. Nem látja, hogy ez esetleg megtörtént volna 

eddig. Lehet, hogy dolgoznak rajta, de nincs látszata az biztos. 

 

Visszatérne az Erdei térre. Nagyon felháborodtak a lakók, nagyon sok mindent kértek már, 

nagyon sokszor kérték már, hogy tegyék élhetőbbé ezt a teret. Nagy általánosságban semmit 

nem kapnak, néha ad hoc módon kimennek, befoltoznak egy kis járdafelületet, ad hoc levágnak 

egy ágat, kivágnak egy fát. Azt gondolja, megérdemelné az a tér, hogy komplex felújítást 

kapjon. Valóban idősek laknak ott a téren, a járdák le vannak süllyedve a házak előtt. Van olyan 

ház, ahol kerekesszékben, amikor nagyobb esőzés van, nem tudják kitolni a lakót, mert belelóg 

a lába a vízbe, a ház előtt harminc centis víz áll. Nem hiszi, hogy túl nagy kérés az, amit meg 

szoktak fogalmazni. Nagyon szeretnék, ha nemcsak ad hoc jellegű maszatolás lenne a téren, 
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hanem tényleg egy komplett felújítás. Tudja, hogy ez nemcsak ennek a térnek a problémája ez. 

A Kurucról is el lehet mondani, ámbár az nagyon sok helyen nagyon szépen fejlődik. Nagyon 

sok ilyen nagyobb terük és lakótelepi rész van nagyon rossz állapotban ebben a városban.   

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egy pár dologra reflektálna. Csapadékvízre gyakorlatilag a teljes városra készül egy 

kárelhárítási terv. Annak figyelembe vételével lehet majd ezeket a különálló epizódokat kezelni. 

Tényleg ez van, hogy a csapadékvíz egy összetett rendszer. Nem lehet, hogy csak egyik feléhez 

hozzányúlnak, mert akkor egyből egy másik helyen okoznak problémát. Azt gondolja, hogyha 

ott el tudnak jutni odáig, hogy ez a terv engedélyezve van és a hatóságok is jóváhagyták, akkor 

annak a mentén jól fognak tudni haladni, ott ezeket a problémákat kezelik.  

Az Erdei téri játszóterek, a Kossuth utcán, ott már hoztak arról döntést, hogy a Dob utcai 

játszóteret átviszik erre a torzóként álló játszótérre. Azt gondolja, hogy ez csak idő kérdése, s 

amennyiben a kivitelezés megvan, ez megoldódik. Itt nyitott kapukat dönget Képviselő úr.  

Kertésze van a városnak, reméli, hogy ő fog tudni olyan javaslatot adni, ami a járdák és az 

árnyat adó fák megmaradására is jó javaslat lesz. Az utakat pedig folyamatosan javítják. 

Mindenre fognak választ adni. Azt gondolja, hogy némelyik kérdésre már megvan a válasz, de 

természetesen érkezik a következő testületi ülésre az interpellációira a válasz.  

 

-----Különálló interpelláció: 2----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Egyetlen egy rövid interpellációt tenne. Lakossági megkeresésre a Dugonics u. 22/A számmal 

szemben lévő villanyoszlopra szeretnének kérni egy lámpatestet. Ebben az utcában minden 

villanyoszlopon van azon az oldalon lámpatest, csak ezen az egy helyen nem. Úgy gondolja, 

hogy a környező lombos fák sajnos lefogják a bevilágítást, ezért indokolt is lenne.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel az interpellációk végére értek, ami azt jelenti, hogy a mai napirendjeik végére is. 

Mindenkinek megköszöni a jelenlétet és a hatékony munkát. További szép napot kíván.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 (:dr. Bognárné Nagy Éva :)    (:Tapodi Attila :) 


