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Ülés helye: Városháza tanácsterme (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/C.) 

 

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.  

4. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

5.  

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9.  

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 

 

(12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

2. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

 

 (3 fő 20 %) 

 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási 
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osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Juhász Gábor       közművelődési referens 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 

László Mária belső ellenőrzési vezető 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Gyöngyi László és Vizkeleti Szabolcs képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.  

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Örömmel tájékoztatná a képviselő-testületet, hogy önkormányzatuk egy igen rangos szakmai 

elismerésben részesülhetett. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a 

Belügyminisztérium, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma  közösen kiírtak egy 

pályázatot, ahol a települési önkormányzatok helyi operatív programokkal pályázhattak. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a szociális segítő hálózati programmal pályázott. 

Kifejezetten a roma társadalom felzárkóztatására irányult a pályázat.  Három fordulón 

továbbjutva november 14-én került megrendezésre az Emberi Erőforrások Minisztériumában a 

döntő, ahova az országból összesen négy település jutott be. Közöttük Kiskunhalas is. A 

döntőben egy prezentáció keretében kellett bemutatni a szakmai zsűrinek mégegyszer a 

programot. Ennek köszönhetően Kiskunhalas városa 2018-ban elnyerte a legjobb roma 

felzárkóztatási programért járó szakmai díjat. Ezúton szeretne köszönetet mondani 

Polgármester úrnak, s a testület minden egyes tagjának, hiszen ők voltak azok, akik 2014-ben 

az áldásukat adták erre a programra. Ők voltak, akik hozzájárultak, hogy a közmunkaprogram 

keretében elkezdődhessen ez a program. Köszönetet szeretne mondani annak az ötven 

embernek is, aki a hálózatban nap, mint nap dolgozik, hiszen ez az ő szakmai sikerük, az ő 

elismerésüknek köszönhető. Köszöni szépen mégegyszer a testületnek a pozitív hozzáállását a 

roma társadalmat érintő felzárkóztatási programokkal kapcsolatosan, hiszen az elmúlt négy 

évben minden egyes olyan előterjesztést támogatott a testület, ami erre irányult. Azt gondolja, 

hogy ennek köszönhetően is tudták elérni azokat az eredményeket, amit négy év alatt el tudtak 

érni.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

A Bács-Reál Kft. által a Majsai úton hagyott mintegy 1000 tonna veszélyes anyag ügyében 
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továbbra sem történik, történt semmi. Mindenki a homokba dugja a fejét, pedig civilek már több 

alkalommal is szerveztek figyelemfelkeltő akciót. A szennyezés igen nagy, személyesen is 

megszemlélte. Rengeteg kidurrant olajos hordó, festékes tárolóedények, veszélyes anyagokat 

tároló edények, amelyek folyamatosan eresztik a tartalmukat a szabadba. További veszélyeket 

rejt, hogy közvetlen a terület mellett folyik az Alsószállási csatorna, amibe ha beleszivárog sok 

vegyi anyag, akkor még nagyobb környezetszennyezést tud okozni. Személyesen kint volt, a 

telek tulajdonosa mutatta meg, nemcsak egymaga szemlélte. Azt gondolta, vagy jogszabályi 

változásra van szükség, vagy a meglévő jogszabályokat kellene betartatni. Alulról jövő 

kezdeményezés kell hozzá véleménye szerint, illetve jelzés az illetékesek felé, a minisztériumok 

felé.  

Csak szeretne itt utalni a No prosti mozgalomra. Annak idején, amikor ellepték a városuk 

határát a prostituáltak bódéi, s először mindenki széttárta a kezét, jogszabályra, joghézagra 

hivatkozott, nem lehet csinálni semmit. Senki nem tudott csinálni semmit, sem képviselő, sem 

polgármester, sem a hatóságok, sem a minisztériumok. Amikor összegyűlt háromezer aláírás, 

mindenki megtalálta a módját, több oldalról is meg tudták támadni azt a jelenséget, s sikerült 

eltakarítani. Az akkori városvezetés legalább nem hányt fittyet arra a háromezer aláírásra, 

amit ennél a városvezetésnél lát. Amikor a Konok kunok például összegyűjtött háromezer 

aláírást, akkor azzal úgy csinált, mintha semmi nem történt volna. Komolyan kell venni a civil 

kezdeményezéseket. Azt gondolja, azoknak a tekintélyes embereknek, tisztségviselőknek, 

képviselőknek, mint a jobboldalnak, akiknek hatásuk van a törvényalkotásra, tudják 

befolyásolni a törvény betartatását, tudnak jelzéseket adni, ezeknek az embereknek is 

foglalkozni kell ezzel az üggyel. Testületi szinten is. Gondoljanak vissza, a kötelező betelepítési 

kvótát is támogatták, holott nem halasi ügy.  

Tisztelettel megkéri ezért a városvezetést, hogy foglalkozzon ezzel a problémával. Hívják fel az 

illetékes minisztériumok figyelmét, hiszen távol vannak, nem látják olyan mértékben ezt a 

problémát. Ne várják meg azt, hogy egy környezetszennyezési katasztrófa alakuljon ki, mert 

akkor már késő lesz. Köszöni a figyelmet.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Rövid reagálást szeretne tenni Képviselő úr felszólalása nyomán. Érti azt, hogy nem szereti 

őket, s szeretné úgy beállítani őket, mintha nem csinálnák a dolgukat.  

Hogy a Konok kunok-os aláírásgyűjtéssel nem történt semmi, az nem igaz. Bányai Gábor 

képviselő úr a Belügyminisztériumba eljuttatta ezeket az aláírásokat. Úgy tudja, hogy nem 

működik a mai napon már a migrációs központ. Ennek az ügynek vége lett. Nem is tízéves 

távlatokban. Szerinte már a Bács-Reál Kft. probléma miért nem eszkalálódott, mint amilyen 

volt a Konok kunok aláírás ügy miatti probléma. Ezzel vádolni őket, hogy semmi nem történt, 

szerinte alaptalan, az a minimum.  

A Majsai úti telephelynél szerinte az is egy csúsztatás, hogy senki nem csinál semmit. Ő maga 

járt a kormányhivatalban és a katasztrófavédelem megyei igazgatójával közösen tartottak itt 

egy értekezletet, ahol a megoldást próbálták megkeresni a problémára. Nyilvánvalóan ez egy 

összetett kérdés. Hogy nem látják, mi történik itt, vagy a minisztériumokban nem tudják, hogy 

itt van egy ilyen helyzet, amit szükséges lenne kezelni, ez sem igaz. Nem egyszerű a megoldás, ez 

viszont tény. Azzal is egyetért, hogy történtek mulasztások ebben az ügyben. Véleménye szerint 

nem lehetett volna hagyni, hogy a felszámoló lezárja ennek a cégnek az életét. Azzal együtt, 

hogy itt maradt ez a szemétkupac. A felszámolásban kellett volna megoldani ennek a helyzetnek 

a kulcsát, rendezni a terület sorsát. Véleménye szerint ott lehetett volna jogszerű állapotot 

kialakítani. Most utólag ez már rendkívül nehézzé teszi az ügyet. Azt tudja mondani, hogy 

mindenki keresi ebben a témában a megoldást. Jártak itt országgyűlési képviselők is a 

közelmúltban a telep mentén. Ők is ezt szorgalmazták, ezt látták. Szerinte mindenki azt szeretné, 
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hogy ez megoldódjon. Valójában próbálnak is tenni érte. Ugyanakkor azt is el tudja mondani, 

hogy az önkormányzatnak igazi fegyverei nincsenek a figyelemfelhíváson túl, illetve azon túl, 

hogy próbálnak a megfelelő szervekhez információkat eljuttatni, de ezeket megteszik 

folyamatosan. Tehát végzik a dolgukat ebben a témában.  

 

Kuris István László képviselő: 

 

Jövőre lesz 80 éve, hogy Lengyelország német és szovjet megszállása után, 1939-1946 között 

több, mint 120 ezer lengyel menekült érkezett Magyarországra. 

A krakkói Képzőművészeti Akadémián végzett Karol Malczyk festőművész és felesége, Pawlik 

Milada tanárnő 1939. szeptemberében menekültek el Lengyelországból. Az egyik állomás 

életükben Kiskunhalas volt. Nekik köszönhető a lengyel-magyar kapcsolatok egy igen szép 

fejezete. 

2018. ősze és 2019. szeptembere között a hivatalossá vált lengyel-magyar testvérvárosi 

kapcsolatok 25. évfordulóját ünnepelhetik. Az eddigi városvezetői, kulturális, közösségi, baráti 

és oktatási vonal megerősödése mellett egy új szálon, egyházi közösségek között is kialakult az 

elmúlt időszakban egy eredményes baráti kötődés. 

A testvérvárosi bazilika plébánosától június végén kapott, városukban évszázadok óta őrzött 

kegykép másolata nem csak a katolikus templomnak, hanem az egész városnak szánt ajándék. 

Dziwisz bíboros, Szent II. János Pál pápa egykori titkára egy hónappal ezelőtt újabb ajándékot 

küldött városuknak: a lengyelek nagy szentje, az évezredforduló egyházfője relikviáját. Mindkét 

ajándékot az ő kincsünkkel, a halasi csipkével köszönték meg. 

Ennek az erősödő kapcsolatnak további terveit és eddigi eredményeit megismerve a Waclaw 

Felczak Alapítvány üdvözli a testvérvárosi kapcsolatokat és vissza nem térítendő támogatással 

kívánja segíteni a Lengyelországban átadott halasi csipkék minden anyagi vonzatát. 

Arra szeretné kérni Polgármester urat, hogy keressék meg annak lehetőségét, hogy a 25 éves 

évfordulót – nem elfeledkezve más testvérvárosi kapcsolatok hivatalosságának évfordulóiról 

sem – ünnepeljék meg barátsággal, méltó tisztelettel városukban és adják emlékezetes, kézzel 

fogható jelét annak, hogy ezen kapcsolatok fontosak számunkra. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igyekezni fognak így eljárni és odafigyelnek a következő évi fordulópontokra.  

 

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. 

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1614   Száma: 18.11.29/0/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 13:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1614   Száma: 2018.11.29/0/0/A/KT 

 

 

251/2018. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 29-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

1.  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 

14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási 

Szerződés mellékletének módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra 

szóló Sportkoncepciójának felülvizsgálata  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra 

szóló Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Balotaszállás Községi Önkormányzat és Kiskunhalas Város 

Önkormányzata között bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Javaslat az 5. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés 

megkötésére 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  Gimnázium utcai terület értékesítés Új változatban! Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Csatorna beruházás szavatossági igényeinek érvényesítéséről szóló 

beszámoló 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának és kizárólagos tulajdonában álló 

gazdasági társaságok pályázataival kapcsolatos döntés  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

11.  MKSZ tornaterem felújítási program újabb ütemére pályázat benyújtása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Önkormányzati tulajdonú ipari területek hasznosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok 2017-2018. évi uniós- és hazai forrásból 

megvalósuló pályázatairól szóló beszámoló 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

14.  Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak 

kiegészítése 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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15.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi Ellenőrzési Terve Komlósné dr. 

Fekete Anikó 

jegyző 

 

16.  A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 

16/2017. Kth. számú határozat módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

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: Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 

14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Elöljáróban annyit mondana el, szóba került a képviselők között, hogy szinte minden 

alkalommal van útépítési rendeletmódosítás, amikor összejön a képviselő-testület. Csiszolnak 

ezen a rendeleten. Mindig van benne még egy kis finomítanivaló. A mostani módosítás 

apropója, hogy az önkormányzat egyrészt megfinanszíroz, hiszen amikor 2/3-nyi aláíró van egy 

utcában, akkor a maradék 1/3 hozzájárulását az önkormányzatuk finanszírozza. Ezeknek az 

1/3-oknak, hogy el tudják kezdeni a kivetését, ahhoz az kell, hogy változtassanak egy kicsit a 

rendeletükön, hiszen most a használatba vételhez volt kötve eddigiekben ennek a fajta 

hozzájárulásnak a megfizethetősége, ami számtalan esetben elhúzódott. Mivel a közútkezelő 

hosszasan méregette és nézte az utat, volt, hogy ez fél évig is elhúzódott, mire az út 

használatbavételi engedéllyel rendelkezett. A mostani módosításuk szerint ezt az időpontot 

áttennék a műszaki átadás átvételre, amikor valójában elkészül az út. Innentől kezdve a 

hozzájárulások elkezdődhetnének és megkereshetőek lesznek azok a lakosok, akik előtte még 

nem járultak hozzá az úthoz. Ezért lenne szükséges a rendeletük módosítása. Bízik benne, hogy 

ezzel még tovább tudják javítani ezt a rendeletet. Ugyanakkor azt nem tudja ígérni, hogy nem 
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fog visszakerülni hozzájuk a következő egy évben.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

A tapasztalatok tükrében, azok, akik nem akarnak utat az utcájukba építtetni, valószínűleg 

olyan indokok miatt, hogy nincs elég fedezetük, vagy forrásuk ennek az útnak a kifizetésére, 

milyen a fizetési hajlandóságot tapasztalnak? 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A kérdés az jó, nem merne rá kapásból választ adni. Azt tudja ígérni, hogy erre felkészülnek és 

utánanéz, hogyan áll ez a dolog és fogja tájékoztatni Képviselő urat.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

A Róna utcán alakult egy úttársulat, s vannak olyanok, akik anyagilag nem tudják ezt egyben 

rendezni, de mégis aláírják, mert a feltételeket ismerve tudják, hogy sokkal jobb részletfizetési 

lehetőségük van akkor, ha aláírják és társulnak, mintha utólag kapnának fizetési felszólítást.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez valóban így van. A rendeletüket próbálták úgy alakítani, hogy minél inkább az aláírók 

számát növeljék és ne az legyen, hogy egy utcában úgy érezzék azok, akik nem írtak alá, hogy 

kimaradtak belőle, nem érzik magukénak az utat sem. Próbálták úgy kialakítani a rendeltet, 

hogy minél inkább vonzó legyen az aláírás és egységes legyen az akarat ebben az ügyben. 

Remélik, hogy amikor majd megnézik ezt a statisztikát, azt fogják látni, hogy nagy lemaradások 

nem mutatkoznak.  

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1615   Száma: 18.11.29/1/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 13:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; 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 
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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 

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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1615   Száma: 2018.11.29/1/0/A/KT 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 25/2018. (XI.30.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 14/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (3) bekezdése és (4) bekezdés helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az útfejlesztési hozzájárulás kivetéséről a megvalósult beruházás átadás-átvételét 

követően –a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a polgármester az általános 
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közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseinek 

megfelelően, átruházott hatáskörben határozattal dönt. 

(4) A hozzájárulást a (3) bekezdés szerinti határozat véglegessé válását követő 30 napon belül 

egy összegben kell az önkormányzat felé megfizetni.” 

2. § 

A  Rendelet 4. §-a az alábbi (1b) bekezdéssel egészül ki: 

„(1b) Az útfejlesztéssel kapcsolatban a közös képviselőnek véleményezésre megküldött 

iratokat (különösen: tervek, költségbecslések) a közös képviselő 15 napon belül 

véleményezheti. Amennyiben a közös képviselő 15 napon belül a véleményezési felhívásra 

nem válaszol, úgy a megküldött iratokat az útépítési közösség által elfogadottnak kell tekinteni.  

3. § 

(1) Ez a rendeletmódosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

(2)  Jelen rendeletmódosítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.” 

 

 

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

2 

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 

település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit tenne hozzá, hogy korábban szerették volna elérni azt, hogy teljesen ragacsmentes 

legyen a város és a kóbor plakátok eltűnjenek. Azonban a rendeletek változása miatt szükséges 

módosítani ezen rendeletükön, hogy továbbra is betartható legyen az a rendelkezés, hogy 

kulturált és rendezett keretek között tudják tartani ezt a rendszert. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1616   Száma: 18.11.29/2/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 13:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 
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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: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1616   Száma: 2018.11.29/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 26/2018. (XI.30.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Szociális Bizottsága, és a Pénzügyi, 
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Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével 

Kiskunhalas tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának 

kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve a 

következőket rendeli el:  

 

1.§ 

 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: köztisztasági rendelet.) 9.§ (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ Közterületen lakossági apróhirdetések kizárólag információs vitrinben és Önkormányzati 

hirdetőtáblán helyezhetők el, tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal 

megrongálni. Információs vitrin és Önkormányzati hirdetőtábla helyeit Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A közszemérmet és közízlést sértő 

feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.” 

 

2.§ 

(1) A köztisztasági rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott alapfogalmak, az alábbi m) és 

n) pontokkal egészül ki: 

„m) Önkormányzati hirdetőtábla: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 13. pontjában 

meghatározott fogalom. 

n) Információs vitrin: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 14. pontjában meghatározott 

fogalom.” 

 

3.§ 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, 

rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni.” 

 

 

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

3 

 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Halasi Városgazda Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés 

mellékletének módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Tudja, hogy van hozzá egy-két kiegészítenivaló. Amit biztosan tud, hogy a Kőrösi úti ingatlanok 
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még szerepelnek ebben a mellékletben. Ezek nemcsak elbontásra kerültek, hanem értékesítésre 

is. Ennek a szerepeltetése ezen dokumentumban teljesen indokolatlan. A 196-209-es sorig 

törölni fogják a mellékletből. Úgy kéri, hogy ezzel a törléssel tárgyalják tovább az 

előterjesztést. Még egy dolog, hogy a határozati javaslat 3.pontjának a végén, még az alpontok 

előtt, úgy szerepel, hogy szociális lakásokká alakítsák át. Ez tévesen szerepel, ezt úgy kell 

érteni, hogy költségalapú lakásokká, mint ahogy az az alpontokban megmutatkozik.  

Ennyi kiegészítésük lenne, egyébként szerinte az előterjesztés viszonylag egyszerű. Itt lakásokat 

fognak átalakítani költségalapúakká, amennyiben a képviselő-testület ezzel egyetért.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ez azt jelenti, ha pontosan akarnak fogalmazni, hogy 29 szociális bérlakást minősítenek át 

költségalapú bérlakássá?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igen.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Már megint ismételnie kell magát. Nagyon sokszor elmondta már, hogy egyáltalán nem tud 

egyetérteni az önkormányzat azon törekvésével, hogy a szociális bérlakás rendszert teljesen 

felszámolják és költségalapú lakásokat forgalmaz városukban. Azt gondolja, rengeteg olyan 

lakos van a városban, aki csak ezt a szociális bérlakást tudja kifizetni, megfizetni, ebben tud 

csak létezni. Ezért nem gondolja, hogy helyes út az, amikor jó drága költségalapú lakásokat 

próbálnak a város lakóinak a nyakába varrni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Elképzelhető, hogy van itt némi félreértés. Ezeket a lakásokat nem ma fogják költségalapúakká 

átminősíteni, most csak a szerződésben módosítják. Ezeket már korábban megtették, hogy ezen 

lakások költségalapúakká lettek változtatva. Ennyit szeretne tisztázni. Most nem még +29-et 

fognak kivonni a rendszerből, ezeket már korábban megtették.  

 

További hozzászólás nem érkezett, így a vitát lezárja és a határozati javaslat elfogadásáról kéri 

a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1617   Száma: 18.11.29/3/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 13:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 



15 
 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 91.67 73.33 11 

Nem 1 8.33 6.67 1  

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 

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 Nem SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1617   Száma: 2018.11.29/3/0/A/KT 

 

252/2018. Kth. 

A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási Szerződés  

mellékletének módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

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

Közszolgáltatási Támogatási szerződés 1. sz. melléklet módosításának aláírására. 

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

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

jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amellyel az alábbi lakásokat, 

amelyek szociális alapon kerültek bérbeadásra átminősíti költség alapon bérbe adható 

lakásokká: 

1. 6400 Kiskunhalas, Ady E. utca 4., 3665 hrsz, 50 m2, 2 szoba, komfortos, költségalapú, 

(földszintes régi ép.), 
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2. 6400 Kiskunhalas, Ady E. utca 4., 3665 hrsz, 39 m2, 1 szoba, komfortos, 

költségalapú(földszintes régi ép.), 

3. 6400 Kiskunhalas, Állomás utca 1., fsz. 2., 4748/1/A/2 hrsz, 32 m2, 1 szoba, komfortos 

gázfűtéses, költségalapú, (LAKÓT., TÉGLAÉP.) 

4. 6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. 4. IV. 11., 4689/3/A/30 hrsz, 34 m2, 1 szoba, 

összkomfortos, költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL). 

5. 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 1.FSZ.1., 222/21/A/1 hrsz, 62 m2, 2,5 szoba, 

összkomfortos, költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL.), 

6. 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 1.IV.14., 222/21/A/14 hrsz, 55 m2, 2 szoba, 

összkomfortos, költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL), 

7. 6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 5.II.8., 222/22/A/8 hrsz, 55 m2, 2 szoba, összkomfortos, 

költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL.), 

8. 6400 Kiskunhalas, Erdei tér 4.A.I.3., 4756/5/A/3 hrsz, 54 m2, 2 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL.) 

9. 6400 Kiskunhalas, Erdei tér 4.A.I.5., 4756/5/A/5 hrsz, 54 m2, 2 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL.) 

10. 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás Ltp.. 8.I.19, 1815/52/A/17 hrsz, 44 m2, 2 szoba, 

komfortos, gázfűtéses, költségalapú, (TÉGLA, EMELETES) 

11. 6400 Kiskunhalas, Kálvin tér 4., 3944/A/3, hrsz, 74 m2, 3 szoba, komfortos, gázfűtéses, 

költségalapú, (FÖLDSZINTES, RÉGI ÉP.) 

12. 6400 Kiskunhalas, Kard u. 16. fsz. 2., 4607/A/2 hrsz, 47 m2, 1,5 szoba, komfortos, 

költségalapú, (FÖLDSZINTES, RÉGI ÉP.) 

13. 6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 15.FSZ.3., 4735/8/A/48 hrsz, 55 m2, 2 szoba, 

 összkomfortos, költségalapú (PANEL, LAKÓTEL.) 

14. 6400 Kiskunhalas, Kárpát u. 15.I.6., 4735/8/A/51, hrsz, 55 m2, 2 szoba, összkomfortos, 

költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL.) 

15. 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u..4. fsz.3., 4651/A/3 hrsz, 43 m2, 1 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (RÉGI MELLÉKÉP.) 

16. 6400 Kiskunhalas, Kuruc v.t.22.IV.14., 4730/15/A/14 hrsz. 33 m2, 1 szoba,

 összkomfortos, költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL.) 

17. 6400 Kiskunhalas, Kuruc v.t.42.II.7., 4729/4/A/52 hrsz, 54 m2, 2 szoba, összkomfortos, 

költségalapú, (PANEL, LAKÓTEL.) 

18. 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u. 11/A.FSZ.1., 673/2 hrsz, 33 m2, 1 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (GÁZSZILIKÁT, EMELETES) 

19. 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u.11/A.FSZ.2., 673/2 hrsz, 37 m2, 1 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (GÁZSZILIKÁT, EMELETES) 

20. 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u.9.fsz.3., 673/2 hrsz, 37 m2, 1 szoba, komfortos 

gázfűtéses, költségalapú, (GÁZSZILIKÁT, EMELETES) 

21. 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u.9.fsz.4., 673/2 hrsz, 32 m2, 1 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (GÁZSZILIKÁT, EMELETES) 

22. 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u.9/A.FSZ.4., 673/2 hrsz, 37 m2, 1,5 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (GÁZSZILIKÁT, EMELETES) 

23. 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u.9/A.I.5., 673/2 hrsz, 33 m2, 1 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (GÁZSZILIKÁT, EMELETES) 

24. 6400 Kiskunhalas, Szabó E. u.9/A.I.8., 673/2 hrsz, 33 m2, 1 szoba, komfortos,  

gázfűtéses, költségalapú, (GÁZSZILIKÁT, EMELETES) 

25. 6400 Kiskunhalas, Szent István u. 4. fsz. 2., 4631/A/2 hrsz, 37 m2, 1 szoba,

 komfortos, gázfűtéses, költségalapú, (EGYSZINTES, TÉGLAÉP.) 

26. 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 1.III.8., 5/A/22 hrsz. 33 m2, 1 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (TÉGLA, EMELETES) 
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27. 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u.11. fsz. 6., 29/B/1 hrsz, 56 m2, 2 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (FÖLDSZINTES, RÉGI ÉP.) 

28. 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u.5.fsz.5., 9/A/5 hrsz, 67 m2, 2 szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (FÖLDSZINTES, RÉGI ÉP.) 

29. 6400 Kiskunhalas, Vasút u.10. I.14., 4750/11/A/9 hrsz, 33 m2, 1szoba, komfortos, 

gázfűtéses, költségalapú, (TÉGLA, EMELETES) 

 

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

Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. melléklet módosításának aláírására. 

A Közszolgáltatási támogatási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban. 

 

 

Határidő: 2018.december 6. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető 

dr. Rékasi Cecília, aljegyző 

Halasi Városgazda Zrt., Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15. 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra szóló 

Sportkoncepciójának felülvizsgálata  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez új változatban került ki, ezen egy frissítés volt. Ezt a koncepciót 2015-ben alkották meg, 

azóta minden évben felülvizsgálják. Ez a felülvizsgálat történik meg most is. A koncepcióról azt 

gondolja, hogy időarányosan szerinte a képviselő-testület és az önkormányzat túlteljesítette, 

nem állnak ebben a témában rosszul.  

 

-----Kérdések----- 

 

Váradi Krisztián  képviselő: 

 

Mivel a bizottsági ülésen nem volt semmilyen észrevétel, kiegészítés hozzá, lehet, hogy az ő 
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figyelmét kerülte el, de nem jött rá, hogy miért került új változatban kiküldésre. Mi módosult? 

Esetleg ezzel ki lehet egészíteni? A bizottsági ülésen nem hangzott el semmilyen dolog, amiben 

változhatna. Ezért lenne kíváncsi, hogy mi indokolja az új változatot.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Egy egészen apró dolog volt, ami ezt indukálta. Kuris István László képviselő úr a határozatról 

értesül és nem így szerepelt az előző verzióban, hogy önkormányzati képviselő. Azt javították, 

tehát érdemi javítás nem történt az előterjesztésben, csak ebben a szöveges részben.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Bár a melléklet elég szépen összefoglalja a napirendhez tartozó anyagot, egy pár gondolatot 

megosztana a testülettel. A 2015-2020. sportkoncepció legfontosabb változása az utánpótlás 

sport, para sport, szabadidő sport, diáksport kiemelet támogatása. Nagy hangsúlyt kapott 

emellett az infrastruktúra megőrzése, kiemelt fejlesztése. Ide kapcsolódik, hogy a 

képviselő-testület felhatalmazta a Polgármester urat, hogy a sportkoncepció időtávján belül 

elfogadott határozat sorrendjében a költségvetésben biztosítson anyagi fedezetet a feladatok 

végrehajtására, illetve az önerőhöz. 

Négy vezérvonal mentén kezdték el a munkát. Az első az iskolai, óvodai fejlesztések, a Bundzsák 

Dezső Sportközpont fejlesztése, a Hirling József Lovapark és a gyógyfürdő fejlesztése. 

Elmondható, hogy a feltételekben folyamatos javulás történt az elmúlt négy évben. Három 

óvodában kiépítésre került a multifunkciós ovifoci, kézi, akár kosárlabda pályának is lehetne 

nevezni. A Kertvárosi Általános Iskolában nyertes pályázat van a rekortán futókörre, s a 

sportpálya kialakítására. Felújításra került a Bibó István Gimnázium és a Dekáni Árpád 

Szakgimnázium és Szakközépiskola sportcsarnoka. A Bibó gimnázium mellett felépület az 

UKSC edzőterme. Majd hamarosan épül egy 20x40 méteres rekortán pálya is az edzőtelem 

mellett. Nemrégen hallottak róla, hogy a Bernáth Lajos Kollégiumban egy új, 20x40 méteres, 

multifunkciós rekortán játéktér kerül kialakításra. Ez a régi, elavult aszfaltpálya helyén épült 

meg. Pár éve készült egy kültéri fitneszpark a városközpontban. Jövő évben hamarosan egy 150 

m2-es biztosan épülni fog még a Szent György téren. A városi Bundzsák Dezső 

sportintézményben lévő füvespályákról már volt szó. Kicserélődött a talaja, a környezete 

megújult, elkészült a rekortán pálya, illetve a nagy műfüves pálya világítással. Elkészült kettő 

darab grund, 20x40 méteres focipálya védőhálóval körbevéve. Elkészült a fedett 100 fős 

lelátórész, épülőben van egy új 240 m2-es új öltözőépület hozzá kapcsolódó járdákkal, bekötő- 

és vízelvezető árkokkal. Továbbá kész tervek alapján építésre kerül a birkózócsarnok, szintén a 

Bundzsák Dezső Sportközpont területén. Bővítésre kerül a hardwork edzőterem. Nyertes 

pályázat van egy táncházra, ami szintén a sportkomplexum területén épül meg. Nyertes 

pályázatuk van egy 400 méteres rekortán futópályára, ami szintén a sportintézmény területén 

kerül kialakításra. Ezen beruházások mellé elkerülhetetlen volt a villanyhálózat fejlesztése, 

hiszen komplett trafóállomás került kiépítésre. Ez most már látható a Kertész utcai bejárat 

mellett. A Hirling József Lovas- és Szabadidőpark jó kezekben van, hiszen évről-évre fejlődik. 

Komoly beruházásokkal javítják az odalátogató vendégek és sportolók közérzetét, kényelmét.  

A Halasthermál gyógyhely és uszoda helyzete a legnehezebb, hiszen a tulajdoni viszonyok 

végett nehéz forrást biztosítani a fejlesztésekhez. Az első lépések megtörténtek, a 

tervdokumentáció és új kút építésére biztosítva van a fedezet.  

Köszöni a figyelmet. 
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Kuris István László képviselő: 

 

Az Ifjúsági Kerekasztal egy kibővített ülésén elemezték a sportkoncepció terveit és kitűzött 

feladatait. Köszöni mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett és segítségükre volt.  

 

Vincze Attila képviselő: 

 

Ígéri, hogy nem rabolja sokáig az idejüket, csak befejezné a gondolatait.  

Jelentős összegben érkezett sporteszköz városukba, hiszen a Szent József Általános Iskola és a 

Szilády RFC is milliós értékben nyert sporteszközt pályázaton. Mind a négy évben 5 millió Ft-ot 

irányoztak elő a sport támogatására. Ez természetesen nem foglalja magába a sport 

alkalmazottjainak éves fizetését és a sportobjektumok megemelkedett működési költségeit.  

A sportolási lehetőségek megteremtésében az oktatási intézményeken kívül hivatalosan 18 

sportegyesület, sportkör vesz részt, ha jók a kimutatásai. Ezek számában viszont jelentős 

csökkenés tapasztalható. Érdemes lesz megvizsgálniuk, hogy ennek mi az oka.  

A sportkoncepció 2015-2020 kidolgozásakor széles körben támaszkodtak a 

sportszakemberekre, sportegyesületekre, sporttal kapcsolatos önkormányzati bizottságukra.  

Elmondható, hogy időarányosan, ahogy Polgármester úr is említette, jól haladnak, sőt felül is 

teljesítőek a beruházásaik, illetve a sportkoncepcióban vállaltak.  

Még egy gondolat a végére. A hónap végéig lehet szavazni arra, hogy idén ki kapja meg a város 

sportdíjait. Jelölést sportegyesületektől, civil szervezetektől, magánszemélyektől várnak. Hajrá 

kiskunhalasi sport! 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a koncepció felülvizsgálatának elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1618   Száma: 18.11.29/4/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:04  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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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Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1618   Száma: 2018.11.29/4/0/A/KT 

 

253/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra szóló 

Sportkoncepciójának felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatát és az abban foglaltakat jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018.december 6. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Kuris István László önkormányzati képviselő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra szóló 

Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata 
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Gyakorlatilag ugyanazok az állítások igazak, mint az előző napirendnél. Véleménye szerint jól 

haladnak az itt megfogalmazott témákat illetően is. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Az Ifjúsági Kerekasztal feladata az ifjúsági koncepció folyamatos felülvizsgálta. Köszöni a 

médiának, múzeumnak, könyvtárnak, diákönkormányzatnak és minden olyan szervezetnek, 

amelynek fontos feladatai vannak ebben. Akár a városháza illetékes munkatársaira is 

gondolhat. Ők is igyekeznek az évek folyamán erre folyamatosan odafigyelni. Most megküldték 

időpontra ezeket a beszámolókat.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1619   Száma: 18.11.29/5/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1619   Száma: 2018.11.29/5/0/A/KT 

 

 

254/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2015-2020 közötti időszakra szóló Gyermek- és 

Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálatát és az abban foglaltakat 

jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018.december 6. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Kuris István László önkormányzati képviselő 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Balotaszállás Községi Önkormányzat és Kiskunhalas város Önkormányzata 
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között bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Röviden annyit tudna elmondani a témát illetően, hogy Balotaszállás Községi Önkormányzat 

megkereste önkormányzatukat, miszerint neki biztosítaniuk kell a bölcsődei szolgáltatást vagy 

szerződéssel, vagy nyilván bölcsőde fenntartásával. Ő ezt eredendően úgy képzelte el, hogy 

Tompának van egy fejlesztése, ami új bölcsődei és óvodai kapacitásokat hozna létre. Ez a 

fejlesztés azonban a mostani határidőig nem áll úgy, hogy ezzel le tudnák fedni ezt a fajta 

kötelezettségüket. Így keresték meg őket, hogy segítsenek és támogassák meg a község 

önkormányzatát azzal, hogy az átmeneti időszakra biztosítanak helyet gyakorlatilag az ő 

bölcsődéjükben. Azt gondolja, hogy ennek nincsen akadálya, hiszen életszerű. Úgy tudja, hogy 

most is vannak balotaszállási illetőségűek a bölcsődéjükben. Nem tesznek semmi olyat, ami 

egyébként nem életszerű. Ezzel megtámogatják a szomszédos önkormányzatot és segítik azt, 

hogy törvényesen tudjanak működni. Kéri azt, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot és 

megköthessék ezt a szerződést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1620   Száma: 18.11.29/6/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; 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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Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1620   Száma: 2018.11.29/6/0/A/KT 

 

255/2018. Kth. 

Balotaszállás Községi Önkormányzat és Kiskunhalas Város Önkormányzata között bölcsődei 

feladat-ellátási szerződés megkötése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Balotaszállás Községi 

Önkormányzata és Kiskunhalas Város Önkormányzata között létrejövő bölcsődei 

feladat-ellátási szerződés megkötését és felhatalmazza a Polgármestert a mellékletben 

szereplő szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2018.december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Balotaszállás Községi Önkormányzat, 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Javaslat 5. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés 

megkötésére  
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Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Az előterjesztés arról szól, hogy az időközben szakemberhiány miatt megüresedő 5.számú 

fogorvosi körzetet tudták ismételten feltölteni szakemberrel. Ez azt jelenti, hogy így akkor az 

önkormányzat ebben a körzetben tudja biztosítani az alapellátást. Ennek az ideje 2019.január 

1-jétől történik. Ez az időpont, amitől beindul ismételten az 5.számú körzet fogorvosi ellátása. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szerződés megkötésének elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1621   Száma: 18.11.29/7/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1621   Száma: 2018.11.29/7/0/A/KT 

 

256/2018. Kth. 

Javaslat az 5. sz. fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

melléklet szerinti szerződést köt és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

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

a kiskunhalasi 5. sz. fogorvosi praxisra a kiadott praxisengedély alapján a praxis tekintetében 

a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Minden-T Fogászati 

Kft.-vel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése 

szerinti feladat-ellátási szerződést, az 1. számú melléklet szerinti szerződés alapján megkösse. 

 

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

a 2. számú melléklet szerinti területi ellátási érdekről szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

 

Határidő: 2018.november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Dr. Nemes József 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Gimnázium utcai területértékesítés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ha jól tudja, az összeg belekerült, az értékbecslés elkészült és meghatározásra került az az 

összeg, amiért az értékesítést szeretnék megvalósítani.  

Egy kis közterület értékesítéséről van szó a Gimnázium utcában, hogy egy szomszédos teleknek 

meglegyen a kellő zöldterülete az ingatlanán.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Keresik, kutatják itt a térképet, de nem tudják melyik terület ez. Hol helyezkedik el ez a 2000 

m2? 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Nem tudja, hogy ez reklámnak minősül-e, de kénytelen kimondani. A Mátyás Bisztró épülete és 

panelépületek közötti kis területrész ez. Ha a Kossuth utcáról lekanyarodnak a Szilády Áron 

Gimnázium után, akkor ott rögtön jobbra egy kis utca megy be a lakótelepre, a lakó-pihenő 

övezetbe, s arról a kis zöld területről van szó.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1622   Száma: 18.11.29/8/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; 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 



28 
 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1622   Száma: 2018.11.29/8/0/A/KT 

 

 

257/2018. Kth. 

Gimnázium utcai területértékesítés 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

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

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

forgalomképessé nyilvánítja annak értékesíthetősége érdekében. 

 

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

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

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

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

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

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

felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2018.december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

REPULSE Kft. 6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 4. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1.fsz.15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Csatorna beruházás szavatossági igényeinek érvényesítéséről szóló 

beszámoló  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Két mondatban annyiban foglalná össze a témát, hogy egy hosszú folyamatnak tesznek pontot a 

végére, hiszen jó pár előterjesztés készült ebben a témában. Hosszú út vezetett idáig. Azt 

gondolja, megérte foglalkozniuk a témával, hiszen sikerült szerinte egy jó egyezségre jutniuk a 

kivitelezők képviselőjével. Reméli, hogy sok problémás pontot meg fognak tudni oldani ennek a 

munkának az eredményeképpen és javíthatják az útjaik állapotát és kezelhetik. Az még külön 

öröm, hogy mindez bíróság és különösebb vitarendezési eljárás nélkül sikerült. Azt tudja 

mondani, hogy ezúton is meg kell köszönnie, mert szerinte rendkívül korrektül járt el a Duna 

Aszfalt Kft., mint kivitelező. Szerinte korrektül állt hozzá az igényeikhez is, megfelelő válaszokat 

adott.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Az egyik szeme sír, a másik nevet. Mindenki előtt ismert, hogy személyéhez kötött ennek a 

bizottságnak az elindítása. Felvetette ezt a témát, részt vett a bizottság munkájában és szerepet 

vállalt a lakók által tapasztalt úthibák összegyűjtésében is. Ha nem indítja útnak ezt az ügyet, 

akkor nem tudnak most 25 millió Ft értékben útjavításokat realizálni. Nagyon örül, mert ez egy 

komoly eredmény, ahogy a Polgármester úr is mondta. Nagyon komoly összeg. 

Ezek mellett fel is van háborodva. A beszámolóban világosan látszódik, hogy a kivitelező nem 

ismerte el a független szakértő által megállapított majdnem 50 millió Ft-os úthibákat. Ezek az 

úthibák csak egy részei. Tudják nagyon jól, hogy egy szakértő is már csak olyan úthibákkal tud 

foglalkozni, amelyek esetleg bírósági úton is érvényesíthetőek, hogy azok tényleg a kivitelező 

hibái. Mindenki által, aki Kiskunhalason lakik, szerinte világos az, hogy ettől jóval nagyobb 

mértékben követett el hibákat. Nemcsak hibákat, hanem azt gondolja, hogy hanyagságból 

fakadó problémák is vannak itt, ami miatt olyanok Kiskunhalas útjai, amilyenek most.  

Ez a vállalkozás 5 millió Ft-ot ismert el ezekből, mégis 25,4 millió Ft értékben végez munkákat. 

Neki ez azt is felveti, hogy egy ekkora vállalkozó a „két szép szemükért” nem fog 25 millió 

Ft-ban „lepacsizni”. Valami alapja mégis van annak a 48 millió Ft-nak. Nyilván ő sem akar 

pereskedni, mert érzi azt, hogy ő is rosszul jöhet ki. Azt gondolja, hogy ez mégiscsak egy 
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felháborító egyezség. Az háborítja fel, hogy ma egy vállalkozót, aki közpénzekből van 

felbérelve, nem lehet a hibásan elvégzett munkáiért számon kérni.  

Ő is vállalkozó. Nagyon sokan vállalkozók és ha hibásan végzi el a munkáját, oda kell állnia és 

meg kell csinálni, nincs mese. Ez felháborító, s az embereket is felháborítja. Azt gondolja, hogy 

kézbe csaptak a Duna Aszfalt Kft.-s „komájukkal”, hogy ne kelljen mind az 50 millió Ft-ot 

kifizetni, csak a felét. Az emberek is ezt mondják sokan. Ezen felháborodik. Mégis nagyon nagy 

dilemmában van, hogy elfogadja-e ezt a beszámolót, vagy ne. Ha nem fogadja el, akkor pedig 

egy olyan fegyvert ad a kezükbe, azt fogják mondani, hogy a Tapodi nem akarta, hogy ez a 25 

millió Ft rá legyen költve az útjaikra. El fogja fogadni ezt a beszámolót, mert egyébként sem 

fogja megváltoztatni a végeredményt a felállások ismeretében. Azért ezt mindenképp fontosnak 

tartotta elmondani, van egy ilyen felháborodás ebben az ügyben, hogy a vállalkozót igenis 

kötelezzék a hibás munkák kijavítására.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nem tudja, hogy Képviselő úr hány olyan önkormányzati pert látott, ami ilyen szavatossági 

igényekről szól és nyert, rendben van és bevasalható. Egyrészt az, hogy ezt önmagában 

elkerülték, szerinte egy hatalmas fegyvertény. Lehet itt mondani a „pacsizást”. Az, hogy a 

szakértők egyike ezt mondja, a másika azt mondja, innentől mennek a bíróságra. Hogy melyik 

szakértőnek volt igaza, melyiknek nem, ki, hogyan gondolja, melyik úthiba, melyik nem. Melyik 

abból adódik, hogy túl van terhelve az út, melyik adódik abból, hogy valódi kivitelezési 

probléma van. Ezeken a dilemmákon el lehet játszadozni egyébként tíz évekig simán bírósági 

szakaszban mindenféle gond nélkül. Azt gondolja, hogy nekik nem ez volt a céljuk. A pacsizás 

sem. Nincs semmi érdekük abban, hogy pacsizgassanak. Nem tudja, hogy mire gondol 

Képviselő úr, hogy milyen alapon kellene nekik egyáltalán a kivitelezővel. Szerinte ez egy 

normális kommunikáció volt. Elmentek hozzájuk, ők is eljöttek hozzájuk. Ők is kirendeltek egy 

szakértőt. Szerinte teljesen normálisan végigjártak egy utat, ahogy egy ilyen kérdést kezelni kell 

és kezelni lehet. Annak eredményeképpen született rájuk nézve igenis kedvező ajánlat. Lehet azt 

mondani, hogy nem fogadják el, menjenek inkább bíróságra. Mondja ezt Képviselő úr, tegyen 

arra javaslatot, hogy ne ez a beszámoló végén, hanem menjenek bíróságra. Nem tudja, hogy ki 

az, aki egyébként ezt támogatja, ki az, aki ezt szeretné megérni. Ő nem. Azt gondolja, hogy a 

szakértők erdőjében valahogy mégiscsak ez az ajánlat egy jó ajánlat, el kell fogadni. Lehet 

belegondolni bármit, gondoljon, amit szeretne. Teljesen mindegy, hogy ő mit mond. Ez úgyse 

fog érdemi változást okozni azt gondolja, Képviselő úr véleményében. Szerinte ez az ügy ily 

módon igenis korrektül van kezelve. Azt tudja mondani a folyamatokról, hogy igenis hálás 

azért, hogy a Duna Aszfalt Kft. korrektül állt hozzá a kérdéshez és végig nagyon normálisan és 

partnerként kezelve az önkormányzatot. Szerinte szavatossági igényekkel odaállva nem tudja, 

hogy van-e 99 % alatti a százalék, hogy hány ilyen ügy van, ami ilyen típusú megállapodásban 

végződik és hány olyan van, ami elhal, vagy bíróságra megy. Szerinte ez példaértékű. Lehet, 

hogy másnak más a véleménye.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Tapodi képviselő úr mielőtt pezsgőt bontana, hogy milyen jó dolgot el tudott érni…Azt 

gondolja, hogy a felszólalása első részében talán arra is ki kellett volna térnie, hogy a 

csatornaberuházás II. üteme a 2014.előtti időszak volt. Amikor felháborodtak, akkor a 

sajátjaikra kell, hogy felháborodjanak, hiszen akkor más volt a polgármester. Azt gondolja, 

hogy a Víziközmű Társulat elnöke is másik oldal soraiból való. Illetve azon is el kellene 

gondolkodni, hogy az akkori műszaki vezető hogy vehette át. Azt gondolja, akkor, amikor már 

utána mennek a dolgoknak, s 48 millió Ft-ból 25,5 millió Ft-ot Polgármester úr ki tudott 
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harcolni, ugyanis mondhatják azt, hogy ez egy jó dolog. Hiszen lehetett volna az 5 millió Ft is. 

Ez helyett lett 25 millió Ft. Azt gondolja, ha egy beruházás megtörténik, akkor az a beruházás 

úgy történjen, úgy legyen átadva, akár a város, akár a szakemberek részéről, hogy utána ilyen 

problémák elő se jöjjenek. Itt már a kialakult okokat is vizsgálni kell, hogy alakulhattak ezek ki. 

Utánamentek a dolgoknak. Tény és való, hogy volt egy ilyen bizottság. Nem akarja kisebbíteni 

Képviselő úr eredményeit, sikereit. Azt gondolja, hogy ez így nem korrekt. Így korrekt, ha az 

egészet így elmondják. Azt gondolja, hogy az is a korrektséghez tartozott volna, ha köszönetet 

mond Polgármester úrnak, hiszen ő volt az, aki ezeket a tárgyalásokat lefolytatta, nem pedig a 

képviselő. Mindegy. Annak viszont örülni kell, s arra kéri Képviselő urat, hogy fogadja el ezt, 

hiszen 25,5 millió Ft az utakra fog fordítódni és nem 5 millió Ft. Azt gondolja, hogy ebből a 

helyzetből jobb eredményt, jobb alkut nem is tudott volna egyébként Polgármester úr 

létrehozni. 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nem konkrétan ehhez az előterjesztéshez kíván hozzászólni, de mégis a hozzászólása 

mondandójának a lényege kapcsolódik ehhez, bár egy picit el fog térni. Utakról és csatornával 

kapcsolatos dolgokról van itt is szó. Szerinte eleve az a szörnyű, hogy ilyenekről egyáltalán 

beszélgetniük kell. Egy normális országban az lenne a normális, hogy elvégeznek egy munkát és 

utána az utakat normálisan helyreállítják. Pár hete a Köztársaság utcán a kivezető oldalon a 

kormányhivataltól kicsit visszább felbontották két helyen az útburkolatot több méter hosszan. 

Ezek után „visszahányták” kőporral, s gyakorlatilag több hete ebben az állapotban van. Ez a 

szörnyű, hogy ebben az országban ez a jellemző, hogy a kivitelezők, vagy akik bármit javítanak 

az utakon, nekik addig érdekes, hogy elvégezzék azt a munkát, amit neki az út alatt végezni kell, 

s utána az úttal már nem foglalkozik. 

Emlékszik rá, hogy két évvel ezelőtt pontosan ott és pontosan ugyanez történt. A Köztársaság 

utcán felbontották az útburkolatot és három hónapig nem történt semmi, amikor interpellált 

testületi ülésen, hogy legyenek szívesek helyreállítani. Mire végre történt valami. Annyit 

szeretne kérni, tudja, hogy megyei út, s tudja, hogy nem a városhoz tartozik, de kérné 

Polgármester urat, hogy ez ügyben is, mint városvezető, csapjon az asztalra, hogy lesznek 

szívesek, ha már egyszer felbontották, visszaállítani, mert már kijárják az autók. Egész 

egyszerűen ott már kezd veszélyes lenni a helyzet. Előbb-utóbb ennek több autó defektje, vagy 

felnitörése lesz a vége.  

Ott kapcsolódik ez a napirendi ponthoz, hogy szerinte ez a borzasztó ebben az országban, az a 

bevett szokás, hogy felbontják az útburkolatot, aztán úgy hagyják, mert helyreállítani minek azt. 

Vagy éppen úgy állítják helyre, hogy gyakorlatilag ráhúznak egy 1 centiméter vastag 

burkolatot, aztán behorpad, beszakad, ami miatt ez az előterjesztés is megszületett. Azt 

szeretné, ha eljutnának egyszer tényleg végre oda, hogy ilyen előterjesztések ne szülessenek 

meg és a képviselőnek ne kelljen több hónap után interpellálni, hogy lesznek szívesek 

helyreállítani az útburkolatot egy elvégzett munka után. Volt városi példa egyébként, a Radnóti 

utcában, ahol egy helyen a kiserdővel szemben felbontották az útburkolatot. Az is nyáron 

hónapokon keresztül volt úgy, mire végre helyre lett állítva. Ő a gyakorlatot szeretné 

megszüntetni. Ha kinyitják, csukják vissza. A fogorvos is, ha kifúrja a fogat, rendbe teszi, utána 

be szokta tömni, nem vár vele fél évet, vagy háromnegyed évet. Rögtön visszaállítják, 

helyreállítják. Tartozzon hozzá a munkához az is, hogy helyreállítják, amit elrontanak.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az a rideg híre van Képviselő úrnak, hogy ez szándékos. Az a baj, hogy ez nem történik meg 

általában, hogy meg van tömörítve alatta, amikor megbolygatják. Azért kellett most 
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visszanyitni a Szilády utcán az útburkolatot, mert megsüllyedt. Azért süllyedt meg, mert nem 

volt alatta tömör a talaj. Miért nem volt tömör a talaj, mert nem volt kicsit így hagyva, hogy a 

forgalom megtömörítse. Egyébként nem lesz tömör soha az életben. Lehet ezen játszani ezzel a 

tömörítő géppel, de soha nem lesz olyan tömör, hogy az ne szakadjon be. Ha egy pár hónapig 

így van hagyva és okoz némi kellemetlenséget, ez igaz, ez probléma, de utána nem kell többet 

javítani és hozzányúlni. Ha hiszi, ha nem, ez így van. Ha hagyva van neki egy kis idő, mint 

ahogy a csatornaberuházásnál nem volt, s okozta a problémát, utána, ha egyszer meg van 

csinálva, akkor rendben van, nem fog többet megsüllyedni. Ez egy szándékolt javítási technika, 

hogy hagyják tömörödni. Lehet, hogy ez nem tűnik fel naponta elhaladva egyszer, kétszer, de ott 

pótolják a besüllyedő részeket, s igyekeznek úgy kialakítani, hogy menet közben ez ne okozzon 

akkora nagy problémát. Nyilván kellemetlen, de annál nagyobb őrültség nincs, hogy évente 

felnyitják, tömörítenek rajta egy kicsit, visszacsukják, s utána megint megsüllyed, megint 

felnyitják. Akkor meg az a gond, hogy a kivitelező nem tudja normálisan megcsinálni. Akkor 

azok a kritikák jönnek elő, hogy nincs ebben a városban senki, aki értene ahhoz, hogyan lehet 

utat építeni. Azt gondolja, hagyni kell, azok, aki értenek hozzá, hagy dolgozzanak. Nem minden 

hülyeségből és emberi hanyagságból van csinálva, ez nem fogászat, nem az van, hogy kinyitják, 

becsukják. Ez más. Lehet, hogy vannak olyan útépítési megoldások, ahol felmarják az egészet 

és nyilván vissza lehet csukni, amikor telibe van csinálva. Akkor egyszerre süllyed és egyszerre 

mozog. Ilyenkor, amikor ilyen foltokban van úgy megbontva, őt úgy tájékoztatták, s ha ő 

butaságot mond, ő így kapta szakmai, hozzáértő emberektől. Azt gondolja, hogy most fogják 

igazán helyretenni és megoldani. Nagyon bízik benne, most már szerinte fel van nyitva egy 

hónapja körülbelül a Szilády Áron utca is, hogy rövidesen be lehet csukni ezt a lyukat és utána 

el is felejthetik, mert többet nem fog. A gond az, hogy akkor buszforgalom van azon is, komoly 

forgalom, ha nincs meg a kellő tömörség, igenis ki fog alakulni újra. Ami már kialakult helyzet, 

egyszerűen akkora lyuk volt benne, hogy hihetetlen, aszfaltos lyuk. Nagyon veszélyes volt, 

kénytelenek voltak az útkezelők valamit kezdeni vele. Hisz benne, hogy ez előbb-utóbb 

megoldás lesz. Most van egy ilyen kellemetlen időszaka ennek a dolognak. Ha egy hónapig kell 

érte szenvedniük, akkor szerinte megéri, hogy utána rendben legyen.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Sok minden elhangzott ellenzéki oldalon e téma kapcsán, ezért fontosnak tartja, rögzítsék, hogy 

mi is itt ebben a kérdésben a lényeg. A lényeg úgy gondolja az, hogy egyrészt az előző 

polgármester, másrészt a Víziközmű Társulat elnöke, akik az SHT-nak nevezett baloldali 

formáció tagjai, s ugyanennek a formációnak a tagja Tapodi képviselő úr is. Ők azok, akiknek a 

mulasztása vezetett ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozniuk kelljen. Tapodi képviselő úr 

többször említette a felháborító szót, az ő hozzászólását követően benne is ez az ért kelt. 

Felháborító, hogy miközben SHT-sekhez köthető, hogy ilyen minőségben lettek átadva ezek az 

utak, s így néz ki most a város, pont ő az, aki ezt az ő szemükre veti, holott Polgármester urat 

köszönet illeti azért, hogy ezeken a tárgyalásokon sikerült elérnie azt, hogy egy meglehetősen 

komoly összeget tudjanak fordítani az elődeik által elkövetett hibák javítására. A lényeg az ez.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nem is Képviselő úr, hanem Polgármester úr válaszára szeretne reagálni. Abban, hogy 

Polgármester úr igazat mond, nem kételkedik. Aki Polgármester úrnak mondja és magát 

szakértőnek mondja, az véleménye szerint nem szakértő. Szerinte ez egy badarság, amit 

indoklásként neki mondtak. Nem hiszi el, hogy fejlett országokban úgy tömörítenek utat, hogy 

kinyitják, aztán a forgalom hagy járjon rajta. Ha Ausztriában, vagy Németországban ezt 

mondaná, szerinte kiröhögnék őket. Több ismerőse, rokona él, dolgozik, külföldön, többször 
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szóba került, ez úgy működik, hogy nem is napközben bontják fel. Este felbontják, ha javítani 

kell valamit, másnap reggel azon zavartalanul folyik a forgalom és helyreállították. Nem 

várnak napokat, heteket, s utána nem is süllyed meg. Ha a közművek miatt helyre kell állítani 

egy utat, azt meg tudják csinálni. Normális helyeken, tőlük nyugatabbra, fejlett országokban 

egyetlen éjszaka alatt. Szerinte, aki járt már külföldön, átlépik az országhatárt és érdekes 

módon gyönyörűszép út, sima utak vannak, akár országútról van szó, akár városokról. Valamit 

ebben az országban nagyon nem tudnak azok az emberek, akik magukat útépítési 

szakembereknek állítják be. Szerinte ez felfoghatatlan. Példa nélkülinek gondolja azt, hogy úgy 

tömörítenek utat, kinyitják, felszórják, utána hagy járjanak rajta a buszok, majd azok tömörítik. 

Nyilván tömörítik, ez egy olcsó megoldás, nem kell tömöríteni. Szerinte van erre technológia, 

csak spórolnak. Hónapokig szenvedjenek az autósok, hogy tömörítsék le az utat. Szerinte ez 

vicc. Nem Polgármester úr válasza. Ha ezzel nyugtatják, szerinte jelezni kellene, hogy ez vicc. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Az a helyzet, hogyha tudnának olyan források felett rendelkezni, mint Ausztriában, ők is telibe 

javíttatnák az egész utat és akkor nem lenne ezzel gond. Biztos benne. A másik az, hogy némi 

eszközpark fejlesztést kellene indukálniuk a javításokat végző cégnél, hogy fejlettebb útjavítás 

technológiát tudjon bevetni. Lehet azt mondani, hogy vicc. Lehet azt mondani, hogy a városuk 

gazdasági ereje a vicc. Lehet azt mondani, hogy vicc az, amit a gazdasági társaságok befizetnek 

adót. Szerinte nekik az a feladatuk, hogy ami forrásuk van, azt jól használják fel és próbáljanak 

meg élhető város biztosítani. Nem mondja, hogy ez egy kellemes része a dolognak. Biztos 

benne, hogyha ugyanezt a problémát megpróbálják egy naposra leszűkíteni, akkor erre van 

technikai megoldás. Biztos ebben, hogy az útépítő is azt mondaná, hogy persze ők idejönnek, 

idehoznak egy olyan gépet, ami ezt megoldja. Csak akkor egy ilyen problémának a kezelése 

gyakorlatilag nekik egy utca felújításának a költségével ér fel. Efelől nem biztos, hogy nekik 

ezen az úton kellene járni. Érti a panaszt, s egyetért vele, hogy nem jó ezen a nyitott úton 

közlekedni. Reméli, hogy rövidesen ez az úgy le tud zárulni és utána nem is kell, hogy 

foglalkozzanak vele a továbbiakban. Ugyanakkor a nagy tömörítési technológiára mondja 

mégegyszer, nem kellene foglalkozniuk az egész üggyel, nem kellene, hogy itt legyen előttük ez a 

napirend, ha annyira egyszerű lenne tömöríteni ilyenkor az útépítések után. Nem az, látszik, 

hogy máshol is megsüllyed. Egyébként Ausztriában ilyen típusú útjavítást nem is nagyon látott. 

Amit náluk engedélyeztek ebben a beruházásban, ezek a szétvagdosott utak, ilyeneket ott nem 

látott, amikor arra járt. Könnyű azt mondani, ha telibe javít mindent és náluk is teliben lett 

volna javítva az egész, nem kis pénz kérdése természetesen, akkor valószínűleg nem lenne ilyen 

gond. Ha van gond és süllyed, akkor az egész süllyed és nem lehet észrevenni. Náluk nem ez a 

megoldás született, hanem az született, hogy átvágnak és foltoznak. A foltozásnak sajnos ez 

velejárója, hogy a foltban javított és megbolygatott másképp mozog, mint az, ahol nem.  

Egyszerűen egy nehéz ügy, nem tud rá mást mondani.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Csak egy apróbb dologgal kezdené. Náluk is volt telibe javított utak és ugyanúgy 

megsüllyedtek. Mindenki előtt ismert a szépen ívesen megsüllyedt kátyús út.  

Nem erről akart beszélni. Sajnálja, hogy megsértette a lelkületét a fideszes kollégáinak. Ő a 

maga részéről ebben az ügyben sokkal harcosabb lett volna. Továbbment volna, picit tovább 

feszegette volna a dolgokat.  

Dr. Skribanek Zoltán képviselő hozzászólására reagálna. A lényeg nem az, hogy megoldják ezt 

a problémát, hanem az, hogy az ellenkező politikai oldalra mutogathasson. Ezt vette ki 

Képviselő úr szavaiból. Felhívja a figyelmet arra, a bizottságnak az is feladata volt, hogy a 
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politikai felelősséget vizsgálja. Abban az ügyben semmit nem tudott felmutatni. A bizottsági 

munkákon elmondta, szerinte a testületen is, ha volt rá lehetősége, mert eléggé a színfalak 

mögött zajlott a sok egyeztetés, hogy rendben, vizsgálják a politikai felelősséget is. Egyetért, 

hiszen mindenki, aki felelős, az legyen felelősségre vonva. Az ő számára, s az emberek számára 

az a fontos, hogy az úthiba, az a rengeteg úthiba ki legyen javítva. Nem 48 millió Ft-nyi úthiba 

volt, hanem ennél sokkal több. Aki végigmegy a városon nyitott szemmel, az látja. Meg meri 

kockáztatni, hogy több százmillió forintos olyan kár keletkezett, ami a trehányságból, a hanyag 

kivitelezésből adódott. Ennek fényében ez az elismert 5 millió Ft, 25 millió Ft nagyon 

szimbolikus összeg. 

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Egyetlen mondat ehhez: Ezt a munkát valaki átvette 2014.előtt. Ezt valaki aláírta, hogy rendben 

van. Azt gondolja, hogy ez a legfontosabb. Azt kell megnézni, hogy ki volt ez. Beszélgethetnek 

több tízmillió forint, százmillió forint kárról, ezt a munkát valaki átvette. Kiállt, nyilvánosság 

előtt eladta, hogy mekkora nagy beruházás történt és ezt valaki aláírta, hogy ez így szakmailag 

rendben van.  

A másik, az útépítés és az útjavítás között különbséget tenni. Útjavításokról beszélgetnek, ami 

pár négyzetméteres bontás. Ő sem ért az útépítéshez, de egy kicsit mégis volt benne része. Ha a 

tömörítési vizsgálat 90 % fölött van, akkor rendben van. Ha nem, akkor viszont újra kell 

tömöríteni az egészet. Pár négyzetméteres út javítása előtti részt nem lehet tömörítés nélkül 

helyreállítani. Rakhatnak oda 50 cm mélységben aszfaltot, az akkor is meg fog süllyedni. Ha 

nincs rendesen tömörítve, s jelen pillanatban ez az országban a technológiája, akkor teljesen 

mindegy, hogy mekkora aszfaltot tesznek rá. Pár évvel ezelőtt beszélgettek erről és ismételten a 

testület előtt ezt felhozza, hogy Kiskunfélegyházán ezt nagyon jól megoldják. Ha valaki 

odamegy és közművet épít, akkor nincs részleges helyreállítás az utcán. Teljes szélességében a 

város helyreállíttatja. Ha valaki odamegy, Démász, Dégáz, vagy bármelyik telefonos, hogy ő a 

közüzemét szeretné vinni a földben, semmi akadálya, de úgy járulnak hozzá, hogyha egyébként 

teljes szélességében helyreállítás van. Ebben egyébként igazuk van. Ebben egyet tud érteni, 

hogy fel vannak szabdalva az útjaik. Nem kizárt, hogy amit az elmúlt években egyébként 

újraaszfaltoztak teljes szélességében, két év múlva odamegy valamelyik szolgáltató és szépen 

feldarabolgatja. Itt a hozzájárulást kell majd az önkormányzatnak átgondolnia, hogy járulnak 

hozzá ezekhez a bontásokhoz, s milyen helyreállítást kérnek. Itt lehet elkerülni egyébként azt, 

hogy az útjaik folyamatosan megsüllyednek.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezen egyébként szigorítottak. Az utóbbi években, ha valaki járt most a Bajza utcán, akkor ott is 

van egy rossz hír, volt egy gázszivárgás a felújított Bajza utcán. Azt fel kellett vágni. Ennek a 

visszajavítását már nem engedték abban a korábban megszokott rendben, jóllehet nem a teljes 

útszélességet kellett kijavítania, de olyan technológiát kellett alkalmazni, amitől azt várják, 

hogy ezek a feljavított, vagy újrajavított útszakaszok nem fognak megsüllyedni. Reméli, hogy ez 

azt igazolja vissza, hogy fenntarthatóak maradnak az útjaik és rendben van ez az igényszint, 

amit megfogalmaznak ezeknél a javításoknál.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Tapodi képviselő úr azt a szót mondta második hozzászólásában, hogy ők itt mutogatnak 

visszafelé, valakikre mutogatnak. Amikor ezt a kifejezést alkalmazzák, általában akkor szokott 

lenni, amikor nem egyértelmű valami, a tények hiányát próbálja valaki ilyen felvetéssel, 
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bizonytalan hozzáállással elővezetni. Ez nem mutogatás. Ha az előző polgármester idejében 

mentek ezek a munkálatok, az ő szakmaiatlan csapata végezte azoknak a munkáknak a szakmai 

ellenőrzését, szakmai bírálatát, s a legvégén elfogadását, helyben hagyását, akkor ez nem 

mutogatás, ezek a tények. Nem is nagyon kell politikai felelősséget keresni, mert megvan. 

Kijelenthetik, hogy megvan kik a politikai felelősség vállalói.  

Szó szerint idézi, amit Képviselő úr mondott: "Trehányság, hanyag kivitelezés". Ebben 

egyetértenek, valóban ezt történt. Mégegyszer mondja, amit a mostani önkormányzat, 

városvezetés, testület ebben a helyzetben megtenni tudott a kármentés tekintetében, véleménye 

szerint megtette a maximumot. Mégegyszer hangsúlyozza, hogy szerinte ez a lényeg. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Úgy tűnik, hogy a vita végére értek, nincs további hozzászólás. Ennek a vitának a végére érve 

szerinte ez egy pozitív történet összességében véve és szerinte örülni kell neki. Reméli, hogy a 

képviselő-testület elfogadja ezt a beszámolót és lezárhatják ezt a kérdést, tényleg elkezdődhet 

az utak javítása. A beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1623   Száma: 18.11.29/9/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

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: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

 

     

1623   Száma: 2018.11.29/9/0/A/KT 

 

258/2018. Kth. 

Csatorna beruházás szavatossági igényeinek érvényesítéséről szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 

beszámolóját a csatorna-beruházáshoz kapcsolódó szavatossági igények érvényesítése 

tárgyában. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy bruttó 25.4 millió Ft 

összegű megállapodást kössön a csatorna beruházáshoz kapcsolódó szavatossági igénnyel 

érintett munkák elvégzésére. A Képviselő-testület a csatorna-beruházáshoz kapcsolódó, a 

megállapodással nem érintett munkálatok vonatkozásában a szavatossági kérdéseket 

rendezettnek tekinti. 

 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz.15. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának és kizárólagos tulajdonában álló 

gazdasági társaságok pályázataival kapcsolatos döntés 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A legutóbbi alkalommal tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat pályázataival 

kapcsolatos beszámolót, akkor beszéltek, egyeztek meg arról, hogy kiterjesztik ezt a döntést az 
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önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra, illetve az alapítványokat is belevették ebbe, 

ha jól emlékszik rá. Illetve ők a következő hónapban fognak beszámolni, de most a 

határozatban szerepelnek. Erről szól ez a határozati javaslat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1624   Száma: 18.11.29/10/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

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 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 
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1624   Száma: 2018.11.29/10/0/A/KT 

 

259/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának és kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társaságok pályázataival kapcsolatos döntés 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelöli a Polgármestert a 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának, és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

álló gazdasági társaságok pályázataiért felelős személynek. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

vegye fel a Képviselő-testület munkatervébe a következő évtől a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és 

ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat által alapított 

alapítványok pályázataival kapcsolatos beszámolót. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

2019-es évtől a pályázatokkal kapcsolatos beszámolót legkésőbb a novemberi rendes 

testületi ülésre készíttesse el és tűzze napirendre. 

 

4. A pályázati beszámoló az alábbi adatokat tartalmazza: Kedvezményezett neve, címe, 

pályázat azonosító száma, a pályázat tervezett/tényleges kezdési időpontja és zárásának 

várható/tényleges időpontja, a támogatás összege, támogatási intenzitás, a pályázat célja, 

a projekt jelenlegi állása a támogatási szerződésben vállaltaknak megfelelően, a 

fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek teljesítése. 

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatának hatályba 

lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 8/2012. Kth. számú határozatát. 

 

Határidő: minden évben folyamatosan legkésőbb november 30-ig 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési, főépítészi osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: MKSZ tornaterem felújítási program újabb ütemére pályázat benyújtása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Annyit fűzne hozzá, hogy szét kellett szedniük két ütemre a Dékáni sportcsarnokának felújítását, 

mert túl magas ajánlat érkezett a csomagra egy kivitelezés által. Így első ütemben a 

tetőszigetelés történne meg, második ütemben a parkettacsere. A parkettacsere az, amire új 

pályázatot kell benyújtaniuk. Ennyi az előterjesztés lényege.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Azzal kell kezdenie, hogy ő útalap-tömörítő szakember sem, s parkettázómester sem, de neki 

hihetetlen drága ez. 55 millió Ft egy kézilabdapálya méretű parketta cseréje. Ennyibe kerül 

valóban?  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Azt tudja mondani rá, hogy eredendően beadtak egy műszaki tartalmat, amit meg szerettek 

volna valósítani a sportcsarnok felújításával kapcsolatban. Ebben szerepeltek ezek a tételek. 

Maga a tetőszigetelés és felújítás, valamint a parketta. Az itteni szakemberek beárazva küldték 

fel a kézilabda szövetségnek. Ennek a programnak nem ők a beruházói, hanem a kézilabda 

szövetség, ők csak egyfajta támogatók, vagy hozzájárulók, illetve övék a tulajdon. 

Közbeszerzési eljárást folytatott le a kézilabda szövetség. A közbeszerzési eljáráson a legjobb 

ajánlat volt, amelyik az általuk prognosztizált 130 millió Ft környéki beruházási költséget 168 

millió Ft-ra lépte meg. Az abban szereplő ajánlat az, amit most beáraztak és betettek a 

pályázatba. Nem mertek ennél lejjebb jönni.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Lehet, hogy nem pontos a szóhasználat. Nem arról van szó, hogy a jelenlegi parkettát 

felcsiszolják és újra lelakkozzák, hanem ami ott van, azt kidobják és egy új, a mai kor 

követelményeinek megfelelő sportpadló kerül telepítésre. Ennek van egy alépítményi része is. 

Ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, ehhez a környező épületszerkezetet, tehát a lépcsőt is kicsit 

át kell alakítani. Van több ilyen járulékos költség, ami még erre rárakódik. Nem úgy újítják fel, 

hogy a mostanit kicsit „meggyagyázzák”, hanem egy vadiúj padló kerül beépítésre. A műszaki 

tartalom megalapozza azt, hogy ez sokba kerül. 

 

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

 

Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1625   Száma: 18.11.29/11/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1625   Száma: 2018.11.29/11/0/A/KT 

 

260/2018. Kth. 

MKSZ tornaterem felújítási program újabb ütemére pályázat benyújtása 
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H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar Kézilabda 

Szövetség tornaterem felújítási programjára a Kossuth utcai Dékáni Sportcsarnok részleges 

felújítására benyújtott pályázat műszaki tartalmának csökkentését, ennek keretében a 

padlófelújítási munkálatok kivételét a felújítási munkák köréből. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Kézilabda 

Szövetség 2019. évi tornaterem felújítási programjára benyújtott pályázatot, mely a Kossuth 

utcai Dékáni Sportcsarnok padlófelújítására irányul. A Képviselő-testület a pályázathoz 

biztosítandó önerő összegét a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2018. november 29. 

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----- 

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonú ipari területek hasznosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A 2000-es évek elején alkotott az önkormányzat egy ipari park koncepciót. Ennek többször 

nekiestek, felülvizsgálták és módosítottak rajta. Immáron új iparterületek kerülnek a pályázatok 

nyomán kialakításra, azonban ezek értékesítéséhez nem használható ez a koncepció, mert azt 

gondolja, hogy idejét múlt. Ezt visszavonnák és új alapokra helyeznék az ipari parki területek 

értékesítését, alapvetően a Halasi Városgazda Zrt.-re bízva a feladatot. Ő készítené elő 

számukra ezeket az értékesítési javaslatokat.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1626   Száma: 18.11.29/12/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1626   Száma: 2018.11.29/12/0/A/KT 

 

 

261/2018. Kth. 

Önkormányzati tulajdonú ipari területek hasznosítása 

 

H a t á r o z a t  

 



43 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2004. Kth., 57/2005. Kth., 

330/2005. Kth., 85/2006. Kth., 105/2006. Kth. és 152/2009. Kth. számú határozatait hatályon 

kívül helyezi. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú iparterületek hasznosítására irányuló 

döntés-előkészítő és koordinációs feladatokkal bízza meg a Halasi Városgazda Zrt.-t. 

 

 

Határidő: 2018.november 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1. Fsz. 15. 

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: Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok 2017-2018. évi uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatairól szóló 

beszámoló 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1627   Száma: 18.11.29/13/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1627   Száma: 2018.11.29/13/0/A/KT 

 

262/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

2017-2018. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló pályázatairól szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. 2017-2018. 

évi pályázatairól szóló beszámolót.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics- Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Nagy-Apáti Ivett ügyvezető Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak 

kiegészítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez egy technikai jellegű előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1628   Száma: 18.11.29/14/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 
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Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1628   Száma: 2018.11.29/14/0/A/KT 

 

263/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak kiegészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkcióit az alábbiak szerint egészíti 

ki: 

 

107080  Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

095020  Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, intézkedjen arról, hogy a 

Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés átvezetésre 

kerüljön. 

 

 

Határidő: 2018.november 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Oláhné Rózsa Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019.évi Ellenőrzési Terve 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ez a téma szokásosan minden évben eléjük kerül, ilyenkor kell meghatározni a következő évek 

ellenőrzési feladatait.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az ellenőrzési terv elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1629   Száma: 18.11.29/15/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:54  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1629   Száma: 2018.11.29/15/0/A/KT 

 

264/2018. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi Ellenőrzési Terve 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2019. évi Ellenőrzési Tervét jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018.december 6. 

Felelős:  Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

László Mária belső ellenőrzési vezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 

16/2017.Kth. számú határozat módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A Széchenyi Programiroda már több éve a városi ingatlanon belül egy irodát használ. Ennek az 

iroda hasznosítási szerződés hosszabbításáról szól ez a módosítási javaslatuk.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a határozat módosítás elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1630   Száma: 18.11.29/16/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1630   Száma: 2018.11.29/16/0/A/KT 

 

265/2018. Kth. 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. használati szerződéséről szóló 16/2017. Kth. számú 

határozat módosítása 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az ingyenes 

használati szerződés 4. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal.  

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az ingyenes használati szerződés 4. számú módosításának aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2018.december 6. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., 1053 Budapest, Szép utca 2. IV. emelet 

Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1631   Száma: 18.11.29/17/0/A/KT 

Ideje: 2018 november 29 14:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva 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 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vincze Attila Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

 

     

1631   Száma: 2018.11.29/17/0/A/KT 

 

266/2018. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló november havi beszámolót.  

 

 

 

Határidő: 2018.november 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ezzel a napirendi pontjaik végére értek. A mai napon képviselői interpellációra nem 

jelentkezett senki, így nincs további tárgyalnivalójuk. Köszöni mindenkinek a jelentétet és a 

munkát. További szép napot kíván mindenkinek.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Gyöngyi László :)     (:Vizkeleti Szabolcs :) 

 

 

 


