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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

5.  

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

11. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

12. Tapodi Attila 1  SHT 

13. Váradi Krisztián 1 SHT 

14.  

15. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

(13 fő 86,66 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

2. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

 

 (2 fő 13,33 %) 

 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 



3 
 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Juhász Gábor       közművelődési referens 

 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 13 

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kuris István László és Tapodi Attila képviselőket. 

 

Zárt ülés nem volt a mai napon.  

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Tájékoztatni szeretné a testületet, illetve a halasi polgárokat arról, hogy az EFOP-3.9.2 

pályázatuknak köszönhetően, ahogy tavaly, idén is kiírásra került az ösztöndíjpályázatuk. 

Ennek keretében általános iskolások és középiskolások pályázhatnak. Az általános iskolások 

60.000 Ft-ot tudnak kapni, illetve a középiskolások 72.000 Ft-ot. Nagyon fontos, hogy itt 

hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tudnak pályázni, 

méghozzá a 2018/2019.tanév I. félévében elért tanulmányi eredményük alapján. A város 

honlapján már a pályázat elérhető. Tekintve, hogy elég rövid a beadási határidő, ami január 

31., arra kéri a szülőket és az intézményvezetőket, hogy segítsék a munkájukat, s minél többen 

adják be. Tavaly 130-an adták be, ebből 117 gyereknek tudták odaítélni ezt az 

ösztöndíjpályázatot. Az idei attól fog eltérni a tavalyitól, hogy a gyerekek most nem havi 

bontásban, hanem egy összegben fogják megkapni. Direkt azért, mert azt gondolja, hogy egy 

nagyobb összeggel a tanulmányaikhoz akár egy laptopot, vagy bármi más beruházást tudnak 

szerezni. Ezért kér mindenkit, hogy népszerűsítse ezt a tanulmányi ösztöndíjat, hogy minél 

többen vegyék igénybe. Elég sok pénzt nyert el rá az önkormányzat és ők örülnének a 

legjobban, ha minél több gyerek, minél több család igénybe tudná venni.  

 

Gyöngyi László képviselő: 

 

Naponta hallják a rádióból, tévéből, hogy Magyarország jobban teljesít. Ez így van, hiszen 

2010-ben még Magyarországot a gazdasági teljesítménye miatt a hitelminősítő befektetésre 

nem ajánlott, bóvli kategóriába sorolta. Aztán felállt a második Orbán-kormány és elindult 

valami Magyarországon, amire igencsak felfigyeltek a tőlük nyugatabbra lévő országok. Mára 

eljutottak odáig, hogy azok a minősítő cégek, akik akkor lerontották az ország minősítését, 

mostanra látják a változást és befektetésre ajánlják országukat. A gazdaság jó teljesítése miatt 

lehetőség van arra, hogy a kormány az év elején mindannyiukat érintő, kedvező változásokat 

hozzon, adózásban, támogatásokban, fejlesztésekben.  
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A magyar gazdaság egyre jobban teljesít. Ezt támassza alá, hogy tavaly a III.negyedévben a 

GDP 5 %-kal bővült, a foglalkoztattak száma mintegy 4,5 millióra tehető, 2010-hez képest 

pedig közel 800 ezerrel többen dolgoznak a gazdaságban.  

Most a 2019.január 1-jétől életbe lépő változásokat szeretné röviden ismertetni. A minimálbér 

149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 Ft-ra nőtt. A szociális hozzájárulási adó 2 

%-kal 17,5 %-ra csökkent. 2019-ben tovább emelkedik 8 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra az alanyi 

ÁFA mentesség értékhatára. A NAV (lásd: Nemzeti Adó- és Vámhivatal) az egyéni 

vállalkozások számára is elkészíti az adóbevallást, ahogy ezt a magánszemélyek számára is 

megteszi.  

Az alapvető élelmiszerek ÁFA-ja tovább csökken, így az UHT, ESL tejek ÁFA-ja 5 %-ra 

csökken.  

Országos szinten tovább folytatódnak az egészségügyi fejlesztések, a kiskunhalasi kórházban 

így közel 360 millió Ft értékben nyílászárócsere és hőszigetelés fog megvalósulni.  

Nő a kétgyermekesek esetén igénybe vehető családi adókedvezmény összege 40.000 Ft-ra. 

Az első házasokat a kormány a házasságkötést követő 24 hónapon keresztül havi 5.000 Ft-tal 

támogatja.  

Idén havi 7.450 Ft személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban, 

vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, vagy olyan betegségben szenvednek, amelyet 

az erről szóló kormányrendelet felsorol. 

A kormány idén januárban bevezette az gyermekek otthongondozási díját, amelynek összege 

havi bruttó 100.000 Ft, s a gyermek életkorától függetlenül folyósítható.  

A tavalyi évben lefolytatott nemzeti konzultáció kiértékelése után tovább intézkedések várhatók, 

melyek kedvezően fognak hatni minden magyar család számára.  

A lista nem teljes, de ebből a rövid összesítésből is látszódik, hogy Magyarország igenis jobban 

teljesít és képes egyre több forrást biztosítani a magyar családoknak, a munkavállalók és 

vállalkozások számára.  

 

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, azzal a kiegészítéssel, hogy az osztósként érkezett "Fürdő 

területéhez kapcsolódó ingatlan vétel" című előterjesztést 20.napirendi pontként kívánja 

tárgyalni. Akkor szerepel szépen egy csokorban, illetve addig van idő áttekinteni, hiszen ez nem 

olyan túl rég került a képviselők elé.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a 

képviselő-testületnek.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1657   Száma: 19.01.24/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 13:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1657   Száma: 2019.01.24/0/0/A/KT 

 

1/2019. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 24-i ülésére kiküldött 

meghívónak megfelelően az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az osztósként érkezett „Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel” 
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című előterjesztést 20. pontként tárgyalja meg. Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint 

határozza meg:  

 

NAPIREND: 

 

1.  Köztisztviselői illetményalap megállapításáról határozat elfogadása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési 

díjról szóló rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

5.  A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2017. (V.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában álló, HM 

rendelkezési jogú lakások bérlőkijelölési jogának átadása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Halasi Városgazda Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Támogatási 

Szerződés mellékletének módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

9.  Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére Hunyadi Péter 

ÜSZB elnök 

 

11.  Polgármester szabadságának ütemezése Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2018. évi szakmai 

működéséről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  A Csillagvizsgáló Obszervatórium 2019. évi Szolgáltatási jegyzékének 

jóváhagyása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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16.  Az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  A 253/2016. Kth. számú határozat módosítása (kommunista diktatúrák 

kiskunhalasi áldozatainak emléktábla) 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Hozzájárulás víziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló 

pályázat benyújtásához 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel Fülöp Róbert 

polgármester 

 

21.  A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet 

elrendelése 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről 

 

Hunyadi Péter 

ÜSZB elnök 

 

23.  Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

dr. Skribanek 

Zoltán PKGTB 

elnök 

 

24.  Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

Váradi Krisztián 

KKSHB elnök 

 

25.  Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörökben hozott 

határozatairól  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

26.  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: 
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Napirend tárgya: Köztisztviselői illetményalap megállapításáról határozat elfogadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Röviden annyit mondana el felvezetésképpen, az utóbbi években már rendszeresen visszatérő 

kérdés volt, hogy a köztisztviselői illetményalap már nagyon hosszú ideje nem változott. A 

képviselő-testület az utóbbi években rendre hozott olyan döntéseket, amelyekkel emelte a náluk 

Halason a hivatalban dolgozók juttatásait. Minden alkalommal egyedi eltérítések módjával 

határozták meg. Az idei évben egy olyan pályázati lehetőség jelent meg a 

Belügyminisztériumon keresztül, amellyel meg tudják növelni az illetményalapot. Ehhez 

szükséges meghozniuk ezt a határozatot, hogy részt tudjanak venni gyakorlatilag ezen a 

pályázaton és meg tudják emelni a fizetéseket arra a szintre, ahogyan egyébként a minimálbér 

is emelkedik. Ez a mostani csomag alkalmassá fogja tenni a helyzetet számukra, hogy egy 8 

%-os bérfejlesztéssel együtt emeljék meg az illetményalapot az idei évre. Ehhez támogatást fog 

nyújtani a Belügyminisztérium vélhetően, amennyiben a pályázatuk sikeres lesz és amennyiben 

elfogadják ezt az előterjesztést, illetve a következő rendeletet megalkotják.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ez a pályázat rendjén van, mert talán újabb forrásokat hoz az önkormányzathoz. 

Összegszerűen ez várhatóan mennyi? Bizonyára kiszámították. Ezekből az adatokból, ami az 

előterjesztésben benne van, szorzott, reméli jól. Ezt szeretné megtudni. Ez mennyit fog jelenteni 

forintban egy-egy köztisztviselőnél a hivatalban körülbelül? 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A 8 %-ot úgy kell érteni, hogy a 2018-as hivatali bérekhez képest emelnek 8 %-ot. Ez a 

pályázati támogatás, ami támogatást nyújt az illetményalap eredeti 38.650 Ft-os eredeti 

verziója és az megemelt illetményalap között. Ennek van egy táblázatos formája és az 

adóerőképesség alapján osztja be a településeket, hogy ki, mennyi összeget kap. Úgy tudja, 

hogy nagyjából 45.425.200 Ft-ot kapnak. Ez egyébként nem fogja teljes mértékben fedezni, 

amekkora eltérítést alkalmaznak. Egyrészt azért, mert az állam kevesebb létszámot finanszíroz 

annál, mint amennyit ők foglalkoztatnak, másrészt pedig magát a járulékok részt nem fogja 

tudni befedni ez a fajta pályázattal együtt sem. Azt így is saját forrásból kell majd 

kiegészíteniük, ahogy tették ezt az elmúlt években is. Reméli, hogy tudott válaszolni a kérdésre.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Ennek a témának a tárgyalásánál szerinte fontos azt a tényt figyelembe venni, ami Gyöngyi 

László napirend előtti felszólalásában is elhangzott, hogy az idei évben is történt egy 

jelentősnek mondható minimálbéremelés, illetve az ezt megelőző két évben is egy ilyet 

végrehajtott a kormány. Megfigyelhető az, hogy a közigazgatásban, főleg az 
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önkormányzatoknál dolgozók munkavállalók, illetve a piaci szektorban dolgozó munkavállalók 

között azért lehet jelentős bérkülönbség. Nyilvánvalóan nekik az a feladatuk, hogy az itt 

dolgozó kollégákat megtartsák, nyilván nyugdíjazás és egyéb távozások esetén megfelelő 

kollégákat tudjanak találni. Azt gondolja, hogy az előző két évben is próbálták az önkormányzat 

erejéhez képest tartani a lépést ezzel a minimálbéremelési hullámmal. Azt is fontosnak tartja, 

pont ebben a teremben ígérte nemrég a Belügyminisztérium államtitkára pár hónappal ezelőtt, 

hogy lesz kompenzáció ezen pályázat keretében. Észrevette azt a kormányzat, hogy ezt azért 

már az önkormányzatok, leszámítva nagyon kevés önkormányzatot, nem tudják már saját 

maguk kigazdálkodni. Alapvetően az kéri a képviselő-társaitól, hogy támogassák ezt a 

javaslatot a hozzászólása elején elmondott versenyhelyzet miatt. Nyilvánvalóan bíznak ennek a 

pályázatnak a sikerében, s azzal, hogy tudják tartani ezzel a minimálbéremelési hullámmal a 

versenyt, amivel nyilvánvalóan természetesen egyetértenek.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Gyakorlatilag előre szeretné bocsátani, hogy természeten támogatandónak tartja ezt az 

előterjesztést. Jónak tartja. Hála istennek az önkormányzat vezetése belátta, hogy itt valamit 

lépni kell. Emlékeztetni szeretné őket, hogy 2017-ben beadott egy ilyen irányú kezdeményezést. 

A törvény már akkor engedélyezte, hogy az önkormányzatok saját forrás, keret terhére 

meglépjék, hogy a saját köztisztviselőik bérét rendezzék.  

Hogy a gazdaság jobb teljesít, egy nagyon szép szólam, de azért azt tudni kell, hogy 2008. óta 

nem változott az illetményalap a köztisztviselőknek. Ebből adódik az a dolog, hogy a legtöbb 

köztisztviselő a minimálbért keresi, kicsit jobban. Vannak még pótlékaik. Ezt bocsássák előre, 

vagy szögezzék le tényként. A bérminimum összege magasabb, mint a minimálbér.  

Idéz ebből az előterjesztésből. Ők is látták, hogy a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

átlagbére jelentősen elmarad a környező hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők 

átlagbérétől. Az önkormányzatok egy része már a korábbi években élt az illetményalap 

magasabb összegben való megállapításának a lehetőségével. Úgy látja, hogy egyre többen 

rájöttek, itt valamit lépni kell. Csak egy apró megjegyzése van. Amikor lenyitotta ezt a 

napirendi pontot, akkor megjelent a fejlécben, hogy a Dunaföldvári Önkormányzat is 

valamilyen szinten ezzel foglalkozott. Gyanítja, hogy onnan került ezt ide. Nem ez a lényeg. Az a 

lényeg, hogy itt, most ezt az önkormányzat meglépi.  

A határozati javaslatban rögzítik, hogy mi van. 46.380 Ft-ra felkerül 20 % emelt összeggel. Mi 

van akkor, ha nem? Ha nem, akkor is helyt állnak ezek szerint a határozat szerint, hogy a 

köztisztviselőiket ezzel a 46.380 Ft-tal fizetik. Itt csak ígérvény van. Pályáznak és ha a pályázat 

valamilyen oknál fogva –ha ígérvény van, valószínűleg megnyerik- nem, akkor is reméli, ebből 

számára az jön le, hogy a köztisztviselőik bére emelkedik.  

Még annyit, hogy a 45 millió Ft-os összeget ő is így szorozta ki, csak hogy a fajlagos szó mit 

jelent…A szorzása úgy néz ki, hogy jó volt. Ő 60 fővel osztott, nem 59,77-el. Többször 

leellenőrizte, ez örömhír, hogy 63.000 Ft/hó-val nő a bruttó bérük a köztisztviselőknek ez a 

rendelet alapján. A megítélt pénzt, ha odaadják a köztisztviselőiknek, akkor ez erre jön ki. Nem 

véletlen kérdezte meg, hogy mennyit jelent ez forintban a dolgozóiknál. Azzal is trükközik a 

Fidesz nagyon sokszor, hogy emeli az illetményalapot, de egyéb pótlékokat pedig elvesz. Ez így 

van a rendőröknél, sok helyen erről hallottak, cafetériát is. Effektíve az volna a lényeg, hogy 

tényleg több pénz kerüljön a dolgozók, az alkalmazott, a köztisztviselők zsebébe.  

Mégegyszer, természetesen ez jó hír, hiszen 2017-ben hasonlót kezdeményezett. Lehet, hogy 

nem az a forma fog megvalósulni, hiszen nyernek hozzá forrást, nem saját forrásból kell majd 

helyt állniuk. Ez jó dolog, végülis arra nem kapott választ az előbb, hogy 8 %. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ad rá választ.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

A 20 % az nem 8 %. Köszöni, ez a kérdése és ez a véleménye, meg kell szavazni az előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azzal egyet értenek, meg kell, hogy szavazzák. Nem gondolja, hogy mindent teljesen jól lát át 

Képviselő úr. Ők az elmúlt években is adtak béremeléseket, csak nem azon a módon. Két 

különböző utat lehet bejárni. Ők egyfajta utat választottak, nem azt, hogy illetményalapot 

emelnek. Ettől függetlenül az itt dolgozók magasabb fizetést kaptak, nem az illetményalap 

szerint. Ha azt kapták volna, akkor gyakorlatilag utolérte volna őket a minimálbéres hullám, s 

ott kellett volna, hogy utazzanak. Nem ennyire szörnyű a helyzet. Gyakorlatilag 2017-től kezdve 

volt egy nagyobb csomag, ott azt hiszi egy 20 %-ot emeltek. A tavalyi évben is emeltek és az idei 

évben is emelnek. Fokozatosan emeltek, csak nem azon az úton jártak, ami az illetménytábla 

módosítását jelentette volna. Ez azért nagyon szerencsés egyébként, hogy ezt az utat járták be, 

mert a pályázat azokat segíti, akik ezen az úton járnak. Akik az illetményalapot emelték, azokkal 

kapcsolatban az az álláspontja a pályázat kiírójának, ők elég erősek ahhoz, hogy viseljék ennek 

az anyagi terheit is. Ők ki vannak zárva a pályázatból. Ilyen módon azt tudja mondani, nyilván 

utólag nem tudták, hogy ez az út lesz az, amit támogatni fognak, s a másikat nem. Jó úton jártak. 

Erre a forrásra azt mondja, hogy jó eséllyel pályáznak. Pályázatról lévén szó nem lehet azt 

mondani, hogy már most beírták a költségvetés bevételi sorai közé. Ugyanakkor azt teljesen jól 

látja Képviselő úr, hogy a kiadási tételek közé viszont fel kell vezetni, amennyiben itt ez a 

döntést most megszületik. Ha ez most többséget kap, a határozat és a rendelet megalkotásra 

kerül, onnantól kezdve a képviselő-testületnek kutya kötelessége a forrásokat mellé rendelni a 

költségvetésében. Ez a kockázat, ha úgy tetszik, benne van. Azt gondolja, hogy ettől függetlenül 

ugyanez a terv volt megszületőben akkor is, amikor még nem tudták, hogy ez a pályázat lesz. 

Akkor is ugyanezzel az emeléssel készültek idejárulni január végén a képviselők elé. Azt 

gondolja, hogy kockázatot ilyen módon nem rejt a számukra ez a fajta emelés. Itt most annyi 

történik, hogy arról az útról, amelyen eddig jártak, áttérnek egy másik útra, az illetményalap 

emelésen keresztüli bérfejlesztésre. Ez is csak ezt az évet fogja érinteni. A következő év elején 

megint újra kell gondolniuk azt, hogy milyen módon biztosítják a munkabéreket a 

munkavállalóik számára és ott milyen pályázati lehetőségek lesznek, hogyan tudják ezt 

finanszírozni. Azt gondolja, hogy itt most jó helyzetben vannak. A pályázatot reméli, hogy be 

tudják adni és megszületnek ezek a szükséges döntések. Innentől kezdve gyakorlatilag az állam 

normatív alapon finanszírozza őket. Még egy dolog, normatív alapon túl is, a pályázattal is 

segíti a működésüket és a hivatal finanszírozását.  

A másik, hogy ezt a 45 millió Ft-ot leosztani, s azt mondani, hogy bruttó bérnövekedést jelent, 

azért nem jó, mert a bruttó béren még van járulékteher. A járulékterhet is valakinek ki kell 

fizetni. Ezt nyugodtan bele lehet számolni ebbe. Nem kell azt mondani, hogy ez 60.000 Ft. 

60.000 Ft-nyi szuperbruttót jelenthetne 60 főre fejenként, de nem hatvanan vannak, hanem 

kilencvenen. Azt sem szabad elfelejteni, hogy több emberrel tudják ellátni azt a feladatot, amire 

az állam kevesebb finanszírozást ad. Ez így működik, mióta világ a világ. Ezzel együtt kell 

ezeket a számokat világosan látni. Azért mondja, hogy ki kell javítani ezt a 60.000 Ft-ot, mert ez 

félreértésekre adhat okot. Nem szeretné, ha utána ebből lennének félreértések. Nem fokozza 

tovább.  
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Patocskai Tamás képviselő: 

 

Köszöni, hogy kiegészítette. Megérti. Ő ezekből a számokból dolgozott. Ha hatvan helyett 

kilencvennel kell osztani, az teljesen más. Tényleg ne vezessék félre esetleg a köztisztviselőiket 

és ilyen irreális elvárásokat támasszanak. Nem véletlenül forszírozza ezt a dolgot, hogy tegyék 

helyre, ők is lássák, hogy áll össze.  

Azért azt megtehetik az önkormányzatok és szerinte ők is tegyék meg, hogy 2018.óta az 

illetményalap nem változott, igenis verni kellene az asztalt, hogy változtatni kell. Ugyanis, ha 

olyan béreket adnak a munkavállalóiknak, ami bármikor elvehető, vagy megszüntethető, az 

azért bizonytalanságban tartja a munkavállalókat. Az nem helyes. Itt volna már az ideje, hogy 

az illetményalapot törvényszinten, kormányzati szinten emeljék. Ezt megtehetnék és tegyék is 

meg. Azzal nem ért egyet, hogy bizonyos szempontból bizonytalanságban tartják a dolgozókat 

bizonyos plusz, mínusz, mozgóbér, szubjektív dolgok alapján ki, mennyit kap. Azért ezek az 

emberek is bérből élnek, amit effektív megkapnak. Azért nyugtat, a pénz nem boldogít, de 

nyugtat. Az emberek 99 %-a, ha nem 100 %-a, ezzel így van. Ezt forszírozza, s kéri, hogy 

valamilyen szinten jelezzék a kormányzat felé, hogy ebben sürgősen változtatni kellene.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez nem az ő döntésük alapvetően, hogy az illetményalap általánosan hogyan változik, hogyan 

módosul. Ezzel kapcsolatban valóban tíz éve az az álláspont, -több, mint tíz éve, ma már azt 

lehet mondani- hogy nincs hozzányúlva. Ha egyébként minden évben kapnak pályázatot és 

tudják rendezni, nagyon elégedett ezzel a fajta megoldással is. Nem gondolja, hogy bárki 

amiatt jött volna Jegyző asszonyhoz, hogy emiatt bizonytalannak érzi a sorsát náluk, mert ők 

január elején mindig döntenek arról, hogyan menjenek a bérek a következő évben. Nem 

gondolja, hogy ez kockázatot jelentene a munkavállalóik számára. Érti, amit mond Képviselő 

úr, szerinte ez elhanyagolható kérdéskör.  

Úgy látja, hogy a vita végére értek. A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1658   Száma: 19.01.24/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 13:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1658   Száma: 2019.01.24/1/0/A/KT 

 

2/2019. Kth. 

Köztisztviselői illetményalap megállapításáról határozat elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről 

szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12 pont szerinti 

„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című pályázatra.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a pályázat megvalósítása érdekében vállalja, hogy az 

illetmény alapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától kezdődően) a Kvtv-ben 

rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, tehát legalább 46.380 forintban 

állapítja meg. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. július 01-jén a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalapot alkalmazta. 

 

Határidő: 2019.január 25. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Mivel az előző napirendnél úgy gondolja, hogy az érdemi vitát lefolytatták, különösebb 

kiegészítést ehhez napirendhez nem fűzne.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a rendelet megalkotásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1659   Száma: 19.01.24/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 13:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 
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Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1659   Száma: 2019.01.24/2/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 1/2019. (I.25.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi illetményalapról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott 

felhatalmazása, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

A rendelet hatálya a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőkre terjed ki. 

 

2.§ 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az illetményalap összege 2019. évben, 2019. január 01. napjától 48.650 Ft. 

 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. december 31. napján hatályát 

veszti.” 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt az elektronikus módon osztós anyagok megküldéséről szóló résszel egészül ki a rendeletük. 

Ennyi változtatást eszközölnek most benne.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1660   Száma: 19.01.24/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 13:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1660   Száma: 2019.01.24/3/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 2/2019. (I.25.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és 

Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

“(2) A polgármester a napirend tervezetét szóban kiegészíti az ülés megkezdése előtt a 

képviselő-testület tagjainak elektronikus úton megküldött anyagok napirendre vételére 

vonatkozó javaslattal. Az elektronikusan megküldött előterjesztés tárgyalására csak halasztást 

nem tűrő esetben a polgármester külön engedélye és a jegyző törvényességi véleménye alapján 

kerülhet sor.” 

 

2. § 

A Rendelet 19. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“h) jellegüktől függetlenül az ülés megkezdése előtt a képviselő-testület tagjainak elektronikus 

úton megküldött anyagok,” 

 

3. § 

A Rendelet 27. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“m) önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról, valamint az ingyenes használatba adott 

vagyon fenntartására, állagának megóvására vonatkozó kötelezettségek az önkormányzat általi 

átvállalásához,” 

4.§ 

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

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési 

díjról szóló rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A talajterhelési díjról szóló rendeletüket az ellenőrzési és adatszolgáltatási szabályok 

módosításával kell, hogy módosítsák. Erről szól ez a mostani előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1661   Száma: 19.01.24/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 13:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 
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Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1661   Száma: 2019.01.24/4/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 3/2019. (I.25.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 18/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében kapott 

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

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 

18/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„2. §. E rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási 

hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztárolót is – alkalmazókra (továbbiakban kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.”  

 

2. § 

 

A Rendelet a következő 3/A. § és 3/B. §-al egészül ki. 

„3./A§ A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató minden év február 20. napjáig adatot 

szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásába bekapcsolt talajterhelési 

díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról. 

 

3/B.§ Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok 

valódiságának a közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság 

közreműködésével történő ellenőrzésére.” 

3. § 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyit mondana el a rendeletmódosítással kapcsolatban, hogy új helyszíneket jelölnek meg a 

rendeletükben. Ezekre a helyszínekre jelen pillanatban még nem látszik a forrás, hogy miből 

tudnák megvalósítani a fejlesztést, márhogy kamerákat is telepítsenek oda. Most csak a 

lehetőségét teremtik meg. Reméli, hogy a következő hónapok során alkalmuk lesz arra, hogy 

valódi kamerák is majd elhelyezésre kerülhessenek. Tehát majd a fejlesztés is követni fogja. 

Jelen pillanatban a keretet fogják meghatározni, tehát a rendeletet módosítják csak.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Úgy néz ki, hogy a nagy testvér figyeli őket, egyre több helyen figyel. A társadalomban ez vita 

tárgya, hogy helyes, vagy nem helyes. Ebbe az irányba mennek el. Természetesen, akinek 

nincsen mitől félnie, annak valószínűleg elfogadható. Sokan vannak úgy, nem biztos, hogy ez 

így jó. Mennek tovább és az előterjesztésből húsz kamera lehetőségének az elhelyezése kerül a 

város különböző pontjaira. Miből és hogyan? Az nem derül ki az előterjesztésből, hogy ez 

mennyibe fog kerülni. A költségvetésbe be lesz tervezve, gondolja, ha lesz rá forrás. Kiderül 

addigra, hogy mennyibe fog kerülni.  

Most 88 helyen van a tervezetben 198 db kamera. Nem érti, hogy a rendészeti csoport vezetője 

ezt már nem tudta ellátni? Úgy hallotta, hogy nem ő fogja tovább csinálni ezt a csoportot. Mi 

lehet ennek az oka? Törőcsik Dávid már nem képes ellátni ezt a sok kamera figyelését, a 

kameraleosztást. Miért van az, hogy a rendészeti csoport vezetője ilyen fontos helyről 15 év 

után távozik? Tőle nem tudta megkérdezni, mert kórházban van, ha jól tudja. Még egy apró 

dolog ebben a rendelet-tervezetben, hogy a 77.pont a kamerák kihelyezésének helyszínénél 

szerinte Kálvin tér akar lenni és nem pedig Kávin tér. Ez egy apró megjegyzés, mert szerinte 

ilyen nincs Kiskunhalason. Szerinte azt majd ki kellene javítani.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Képviselő úr elütéssel kapcsolatos észrevétele jogos, ezt javítani kell, s kérni fogja, hogy ezzel 

együtt tárgyalják. Ez az elütéshiba valóban benne van az előterjesztésben.  

Hogy miért is ezek a helyszínek, szerinte ez a legfontosabb része ennek az előterjesztésnek, s a 

legfontosabb kérdés, miért pont ezek a helyszínek, amikor már egy csomó helyszínre tettek ki 

kamerát. Azt tudja mondani, hogy ezek a helyszínek leginkább arról szólnának, hogy a 

közútjaikat védjék. Olyan helyszíneket jelöltek meg a kameraelhelyezésre, ahol jellemzően 3,5 

tonnás tiltások vannak és azt gondolják, hogy rendre nincsenek betartva. Ennek köszönhetően 
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is romlik le az útjaik állapota. Ez a megfontolás, ami vezérli őket, amikor ezeket a helyszíneket 

javasolják a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze közterületi kamerák felállítására.  

Hogy a rendészet vezetőjének cseréjére miért volt szükség, azt gondolja, hogy az elmúlt években 

rengeteget költött az önkormányzat arra, hogy a rendészet munkáját támogassa. Ennek a 

hatékonyságát nem érezték kielégítőnek. Rendkívül sok interpellációt, rendkívül sok panaszt 

kap ugyanúgy arra, hogy az illegális szemétlerakások, a parkolási gondok. Azt gondolták, 

valamiféle lépés szükséges ahhoz, hogy túllendüljenek azokon a problémákon, amelyeken nem 

tudnak. Ezért szükséges volt az, hogy váltsanak. Azt gondolja, hogy nincsenek itt különösebb 

titkok.  Szeretnének jobb minőségű szolgáltatást nyújtani a rendészet keretében belül, mint 

amit megszokhattak a kiskunhalasiak. Erről szól ez a történet. Nagyon bízik benne, hogy ez az 

elképzelésük visszaigazolást nyert a következő hónapokban.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Köszöni az őszinte válaszát, megmondja őszintén, nagyon helyesnek tartja, hogy nem 

köntörfalazott. Ennek ellenére felmerül benne a gyanú, hogy valakinek már megint egy állást 

kellett biztosítani, s ez a megoldás. Nem hiszi, egy emberen múlik, hogy a városban a 

közterületek, a rendészeti dolgok. Nemcsak a vezetőn múlik. Hogy most új vezető lett, innentől 

kezdve az ő beosztottjai jobban fognak söprögetni, vagy jobban végzik a dolgukat. Szerinte 

eddig is jól végezték. Ez egy közös feladat a városban, a rendészetnek, a városlakóknak, vagy az 

idelátogatóknak. Nem olyan máról holnapra megoldható probléma szerinte. Ne legyen igaza. 

Gratulál az új rendészet vezetőnek, hogy hatékonyabban végezze a munkáját. Remélik, hogy 

majd látják ennek az eredményét.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt is hallotta már, hogy az ő focista társának kell állást csinálni és azért. Ezt hallotta, mit tud 

mit mondani. Nem focizott egyébként azzal, aki érkezni fog. Maximum ellenfélként a 

kispályáson pályára léptek. Nem is ez a lényege a dolognak. Ezek ilyen alaptalan pletykák, nem 

tudja, hogy kinek jutott ez eszébe, vagy ki terjeszt ilyeneket. Azt tudja elmondani, hogy mivel 

megvannak az alapkritériumai annak, hogy ki láthat el ilyen feladatot. Nem annyi, hogy az 

utcáról be kell esni. Abszolút egy végzettséghez kötött szakma. Így van. Azt gondolja, hogy ide 

vagy szakember jön, vagy senki. Ennek a kritériumnak megfelel az, akit várnak ide. Reméli, 

hogy tényleg együtt fognak annak örülni, hogy ezt a lépést megtették, s a városban a szubjektív 

közrendérzet növekedni fog. Emiatt a dolog miatt javasolta, hogy tegyék meg ezt a lépést.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Pont Patocskai képviselő úr dicsérte meg Polgármester urat az őszinteségért, hogy elmondta, 

elégedetlen volt a városvezetés egy kollégával, s ezért meghozott egy döntést. Alapvetően 

emberileg meg tudja érteni, hogyha valakit ér egy kedvezőtlen döntés, akkor megpróbál 

belemagyarázni dolgokat. Nyilván ez a focis dolog manapság jól csengő kommunikációs dolog, 

csak semmi igazságalapja nincs ennek az egésznek. Azt gondolja, hogy kár ezt erőltetni.  

A legizgalmasabb neki ebben az egészben, hogy egy komplett gyűjtemény van arról, amikor a 

Képviselő úr helyi párttársai tették szóvá, hogy milyen állapotok uralkodnak Kiskunhalason a 

köztereken, akár a plakátozással, akár a parkolással, akár az illegális hulladékelhelyezésre 

gondol. Azt is tudja mondani, hogy ez a döntéshez vezető nyomás a másik oldal irányából is 

érkezett. Azt mondja, s ezt bizonyítani is tudja, hogy a környezetükből több tucatnyi panasz 

érkezett az elmúlt években. Azt gondolták, hogy ezeket a panaszokat nyilvánvalóan azért teszik, 

hogy ők valamilyen döntést meghozzanak. Egyébként a rendészetre fordították arányaiban a 
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legtöbb forrás a hivatalon belül. Gondolhatnak a kamerarendszerre, új autók vásárlására, s 

még sorolhatná. Ezt több száz millió forint volt. Ahogy Polgármester úr elmondta, az 

eredmények nem látszódnak annyira, mint amennyire szerették volna. Csinálhat bárkiből a 

jobbik áldozati szerepet, csak pont ebben az esetben szerinte kissé nevetséges lesz.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

El is mentek kicsit rendészet irányba. Most akkor térjenek vissza a kamerarendszerhez és a 

helyszínekhez. Úgy látja, hogy ezzel kapcsolatban nincs további hozzászólás.  

A rendeletmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1662   Száma: 19.01.24/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 13:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 
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1662   Száma: 2019.01.24/5/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 4/2019. (I.25.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározottak alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. 

§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Szociális Bizottsága, a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről 

szóló 13/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú 

melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

A Rendelet 2. számú mellékletének 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“3.2. A Kiskunhalasi Közterületi Térfigyelő Rendszerhez tartozó kamerák helye: 

 

Sorszám 
Kamera helye 

Koordináták Száma 

(db) 

Elhelyezés 

1. 

Hősök Ligete (Bem utca) 

46.433091 – 

19.486618 

 

3 oszlop 

2. 

Jósika utca (Thúry utca) 

46.430808 – 

19.481476 

 

4 homlokzat konzolon 

3. 
Régi posta (Bethlen tér 

északi része) 

46.430721 – 

19.480039 

 

4 homlokzat konzolon 

4. 
K & H Bank (Bethlen tér 

déli része) 

46.430092 – 

19.480141 

 

5 oszlop 

5. Kiskunhalasi Művelődési 

Központ  

(Szent István 

utca-Kossuth utca) 

46.428638 – 

19.480369 

 

4 oszlop 

6. Kiskunhalasi 

Járásbíróság  

46.428366 – 

19.479434 

5 oszlop 
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(Kossuth 

utca-Zeneiskola) 

 

7. Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal  

(Köztársaság utca-Szász 

Károly utca) 

46.430462 – 

19.478305 

 

4 oszlop 

8. 
Városi Piac 1. (Magyar 

utca sarka) 

46.430610 – 

19.476953 

 

3 homlokzat konzolon 

9. 
Városi Piac 2. 

(Semmelweis tér) 

46.430553 – 

19.475938 

 

4 homlokzat konzolon 

10. 
Semmelweis tér 

(szökőkút) 

46.431433 – 

19.474117 

 

2 oszlop 

11. 

Kanizsa tér (Iskola útja) 

46.428419 – 

19.464890 

 

2 oszlop 

12. 

Szegedi út (Átlós utca) 

46.422398 – 

19.505313 

 

4 oszlop 

13. 

Majsai út (felüljáró) 

46.432999 – 

19.497506 

 

4 oszlop 

14. 
Vasútállomás (Kossuth 

utca vége) 

46.433267 – 

19.492997 

 

4 oszlop 

15. 
Sóstó 53-as főút 

(Kolmann utca) 

46.454267 – 

19.468638 

 

4 oszlop 

16. 

Keceli út (Tulipán utca) 

46.424192 – 

19.461144 

 

4 oszlop 

17. 

Kopolyai út (Tinódi utca) 

46.421528 – 

19.468157 

 

2 oszlop 

18. 

Szabadkai út (Átlós utca) 

46.418443 – 

19.491514 

 

4 oszlop 

19. 

Bem utca (Fitnesz park) 

46.432080 – 

19.485812 

 

1 oszlop 

20. 

Dob utca 

(hulladéktároló) 

46.429713 – 

19.484044 

46.429744 – 

19.483740 

 

2 oszlop 

21. 
Epreskert utca 1. (Jókai 

utca) 

46.450842 – 

19.463688 

 

2 oszlop 
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22. 
Epreskert utca 2. 

(Latabár utca) 

46.452927 - 

19.468992 

 

2 oszlop 

23. 

Déli Városkapu 

• 46.414184 - 

19.495111 

 

3 oszlop 

24. Majsai út (Szénás utca 

kereszteződés) 

46.432959 - 

19.497475 

1 oszlop 

25. Bajza utca (Szentgál utca 

kereszteződése)  

46.441918 - 

19.489358 

4 oszlop 

26. 

Kuruc vitézek tere 18-19.   

• 46.434259 - 

19.487537 

 

4 oszlop 

27. 
Kuruc vitézek tere 11-12.   

46.432501 - 

19.490166 

4 oszlop 

28. Esze Tamás lakótelep 

1-2.   

46.450668 - 

19.466910 

2 oszlop 

29. 

Esze Tamás lakótelep 2/E 

• 46.451777 - 

19.467985 

 

2 oszlop 

30. Tinódi utca - Tó utca - 

Petőfi utca kereszteződés  

46.422201 - 

19.481161 

3 oszlop 

31. • Mátyás tér – Gimnázium 

utca  

• kereszteződés  

 

46.431449 – 

19.482997 

3 Szilády Gimnázium 

étkező épületére 

32. Kopolyai út (Református 

temető) 

46.421079 - 

19.468312 

2 oszlop 

33. 
Tesco parkoló bejárata   

46.419942 - 

19.498668 

3 oszlop 

34. 
Park Center bejárata   

46.418490 - 

19.496282 

3 oszlop 

35. 
Dr. Monszpart utca    

46.432664 - 

19.472232 

2 oszlop 

36. Dr. Monszpart utca – 

Nagy Szeder István utca 

kereszteződés    

46.431856 - 

19.473317 

3 oszlop 

37. Kossuth utca – Dekáni 

Árpád utca kereszteződés     

46.431889 - 

19.486921 

3 oszlop 

38. Május 1. tér – Szász 

Károly utca 

kereszteződés    

46.429833 - 

19.477027 

1 oszlop 

39. 
Erdei Ferenc tér    

46.430626 - 

19.491159 

2 oszlop 

40. Ady Endre utca – 

Alkotmány utca 

kereszteződés    

46.427288 - 

19.478454 

5 oszlop 

41. Szabadkai út – Batthyány 

utca kereszteződés    

46.425095 - 

19.485292 

5 oszlop 
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42. Jókai utca – Kölcsey utca 

kereszteződés    

46.438001 - 

19.477717 

5 oszlop 

43. Városháza (Városháza 

utca felőli bejárat) 

46.429989 - 

19.479130 

1 épület homlokzatára 

44. Városháza (Hősök tere 

felőli bejárat) 

46.430645 - 

19.478835 

2 épület homlokzatára 

45. Mártírok útja – Kiffer 

utca kereszteződés    

46.424525 - 

19.466792 

2 oszlop 

46. Mártírok útja – Híd utca 

kereszteződés      

46.425244 - 

19.468717 

2 oszlop 

47. Karacs Teréz utca – 

Práger Ábrahám utca 

kereszteződés     

46.426666 - 

19.467058 

2 oszlop 

48. Karacs Teréz utca – 

Gárdonyi Géza utca 

kereszteződés 

46.425683 - 

19.464683 

2 oszlop 

49. Erzsébet királyné téri 

játszótér     

46.429110 - 

19.470137 

2 oszlop 

50. Erzsébet királyné tér – 

Fűrész utca 

kereszteződés    

46.428929 - 

19.473639 

2 oszlop 

51. Bajza utca – Kisfaludy 

utca kereszteződés 

46.437810 - 

19.482927 

2 oszlop 

52. Kun tér – Bocskai utca 

kereszteződés 

46.434092 - 

19.483766 

2 oszlop 

53. Vadkerti út – Károly utca 

kereszteződés     

46.443981 - 

19.481337 

2 oszlop 

54. Jókai utca – Kőrösi út 

kereszteződés 

46.444486 - 

19.471846 

2 oszlop 

55. Széchenyi utca – Kőrösi 

út – Határ utca 

kereszteződés 

46.448151 - 

19.473011 

2 oszlop 

56. 
Kanizsa tér (sportpálya) 

46.428972  - 

19.463370 

2 oszlop 

57. Schönfeld udvar (1. szám 

– sarok és lépcsőház) 

46.2542 – 19.2852 2 sarok és lépcsőház 

58. Schönfeld udvar (2. szám 

– lépcsőház) 

46.2543 – 19.2852 2 lépcsőház 

59. Schönfeld udvar (Árpád 

utca felőli garázs) 

46.2543 - 19.2855 2 Árpád utca felőli 

garázs 

60. Schönfeld udvar (7. szám 

– Árpád utca felőli 

sarkán) 

46.2544 – 19.2855 1 Árpád utca felőli 

sarok 

61. Schönfeld udvar (7. szám 

– Fodrászat) 

46.2544 – 19.2855 1 Fodrászat 

62. Schönfeld udvar (5. szám 

– lépcsőház) 

46.2544 – 19.2855 1 lépcsőház 

63. Schönfeld udvar (4. szám 

– lépcsőház) 

46.2544 – 19.2853 1 lépcsőház 
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64. Kossuth utca 11. szám 46.2544 – 19.2852 2 homlokzat 

65. Kossuth utca 5-7. szám 46.2543 – 19.2851 3 homlokzat 

66. Kossuth utca 3. szám 46.2544 – 19.2850 1 homlokzat 

67. Szent István utca 2/A – 

lépcsőház 

46.2541 – 19.2849 1 lépcsőház 

68. Szent István utca 2/B - 

sarok 

46.2547 – 

19.2850,51 

3 sarok 

69. Kölcsey u. - Pozsony u.  46°26'21.6"N 

19°28'46.4"E 

1 villanyoszlop 

70. Szélmalom u. - Vadkerti 

u. 

46°26'32.8"N 

19°29'01.5"E 

1 meglévő oszlop 

71. Vadkerti u. - Eperd u. 46°26'51.2"N 

19°29'00.7"E 

1 villanyoszlop 

72. Határ u. - Zöldhalom u.  46°27'04.6"N 

19°28'51.2"E 

1 villanyoszlop 

73. Kertész u. - Csokonai u.  46°26'28.5"N 

19°28'24.0"E 

1 villanyoszlop 

74. Harangos tér - Hunyadi u. 46°25'18.2"N 

19°28'47.9"E 

1 villanyoszlop 

75. Alkotmány u. - Hunyadi 

u. 

46°25'33.0"N 

19°28'22.5"E 

1 villanyoszlop 

76. Tinódi u. elkerülő út 

(Avia üzemanyagtöltő 

állomás)  

46°25'11.2"N 

19°28'41.4"E 

1 villanyoszlop 

77. Kálvin tér - Kalap u. 46°25'31.6"N 

19°28'49.7"E 

1  oszlop 

78. Árpád u. - Arany János u.  46°25'40.3"N 

19°29'02.8"E 

1 villanyoszlop 

79. Temető u. - Diószegi 

Balázs u. 

46°25'26.1"N 

19°29'43.5"E 

1 villanyoszlop 

80. Bükkönyös u. - 

Batthyány u.  

46°25'44.2"N 

19°29'35.0"E 

1 villanyoszlop 

81. Kölcsey u. - Kisfaludy u. 46°26'21.8"N 

19°28'46.8"E 

1 villanyoszlop 

82. Bajza u. - Széchenyi u. 46°26'20.4"N 

19°29'08.4"E 

1 meglévő oszlop 

83. Tormássy u. - Stepanek 

E. u. 

46.431'614" N 

19.464'200"E 

1 villanyoszlop 

84. Eskü tér -  Attila u.  46°26'09.2"N 

19°28'51.7"E 

1 villanyoszlop 

85. Polgár u. - Alkony u. 46°25'22.3"N 

19°28'29.3"E 

1 villanyoszlop 

86. Tulipán u. - Pipacs u.  46°25'45.4"N 

19°27'36.7"E 

1 villanyoszlop 

87. Tóth János u. - Margaréta 

u.  

46°25'35.9"N 

19°27'30.2"E 

1 villanyoszlop 

88. Tó u. - Széksós u.   46°25'02.6"N 

19°29'16.2"E 

1 villanyoszlop 
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Összesen: 198 db 

 

 

3. § 

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

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

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

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

módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a lakástörvény és a lakásrendeletük összhangba hozásáról szól ez a mostani módosítás 

röviden. 

 

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Nem érti, hogy a rendeletük törli a 39.§ (2) bekezdését. Megnézte, hogy ez mit jelent. Ez azt 

jelenti, hogy az értékesítés szabályainál kiveszi a rendeletből, ha a vevő részletfizetést kér, 

akkor legfeljebb 15 év részletfizetési kedvezmény adható a részére. Gyakorlatilag ez az egy 

mondat miatt módosítják a rendelet. Mi indokolja?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Egyszerű az ok. Ezt törvény szabályozza, s ők nem szabályozhatják rendeletben.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1663   Száma: 19.01.24/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 
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Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1663   Száma: 2019.01.24/6/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 5/2019. (I.25.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

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

módosításáról 

 

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

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

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

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas 

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

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2017. 

(V.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 39. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

 

2. § 

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

 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzatának tualjdonában álló, HM rendelkezési 

jogú lakások bérlőkijelölési jogának átadása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt négy lakásról van szó, amelyek a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó bérlőkijelölésűek 

voltak. Az Erzsébet téri kiköltözés miatt szükség volt a városban minden elérhető lakásra, így 

megkeresték a Honvédelmi Minisztériumot is. Ők lemondtak erről a bérlőkijelölési jogról, 

azzal, hogy bejegyeznek egy jelzálog jogot. Értékesíteni nem fogják tudni ezeket az 

ingatlanokat, azonban ők lehetnek azok, akik bérlőkkel feltölthetik. Ők egy kicsit meg is 

előlegezték, mert amikor az Erzsébet királyné térről kiköltöztek az ott lakók, ők már ezekbe a 

lakásokba költöztettek bérlőket. Ez most arról szól, hogy átveszik és bejegyzik a jelzálog jogot a 

lakásokra. Azt gondolja, hogy ez egy normál eljárás. Amennyiben értékesítésre kerülne a sor, 

akkor a lakások értékének fele a Honvédelmi Minisztériumot illeti. Ezzel együtt fognak 

lemondani a jelzálog jogról. A bérlőkijelölési jog érték, s ők ezért jegyeztetik be a jelzálog 

jogot. Ha ez az idők végezetéig az önkormányzat tulajdonában marad, akkor egyébként 

szolgálja a helyben lakókat. Azt gondolja, hogy ezeket a lakásokat nekik nem kell eladni, inkább 

használják őket. Felvezetésnek ennyit gondolt.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 1664   Száma: 19.01.24/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1664   Száma: 2019.01.24/7/0/A/KT 

 

3/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában álló, HM rendelkezési jogú lakások 

bérlőkijelölési jogának átadása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Honvédelmi 

Minisztérium és Kiskunhalas Város Önkormányzata között létrejövő Megállapodást az 1. 
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sz. mellékelt szerinti tartalommal.  

 

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

Megállapodás aláírására. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Honvédelmi 

Minisztérium és Kiskunhalas Város Önkormányzata között létrejövő Zálogjogot alapító 

szerződést a 2. sz. mellékelt szerinti tartalommal.  

 

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

Zálogjogot alapító szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019.február 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Honvédelmi Minisztérium Vagyonfelügyeleti Főosztály, 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1., fsz. 15. 

Dr. Rékasi Cecília aljegző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

8 

 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

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

mellékletének módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az előző előterjesztés nyomán átvett lakások bekerülnek a Városgazda Zrt. égisze alá ennek a 

módosításnak köszönhetően.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ismételten el kell mondania, mint mindig ezeknél az előterjesztéseknél, igaz, hogy az 
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Honvédelmi Minisztérium által eddig bérbe adott lakásokat szociálisan bérbe adható 

bérlakásokká nyilvánították, s egy Erdei Ferenc téri lakást is, de emellett másik öt lakást pedig 

áttettek költségalapon bérbeadható lakássá. Az a tendencia is folytatódott, hogy eggyel több a 

több pénzért kiadott lakásuk és eggyel kevesebb a szociálisan bérbeadható lakás. Amit megint 

elmond századszorra, hogy elfoghatatlan tartja és szerinte nem jól van ez így.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A vita mindig megvan köztük, hogy mennyire jó ez, ha ilyen irányba mennek. Azt tudja mondani, 

ami most a lényeges ügy ezen a fronton az az, hogy az Erzsébet téri lakásokat egyébként fel 

fogják tudni teljesen újítani, s ott lesz ötven lakása az önkormányzatnak, amit alapvetően 

szociálisként kezelt az elmúlt időszakokban is. Inkább ennek örülne és annak, hogy most négy 

lakással nő az a lakásállomány, ami felett rendelkezni tudnak. Szerinte most mindenképp 

inkább a pozitív oldalát emeljék ki. Reméli, hogy minél kevesebben lesznek azok, akik szociális 

módon jelentkeznek lakásokért és inkább legyen az, hogy a költségalapú lakásokra van a 

nagyobb igény, s emiatt kénytelenek lesznek átforgatni a lakásállományukat ebbe az irányba.  

Köszöni, úgy látja, hogy további hozzászólás nem érkezett, így a vitát lezárja. A 

szerződésmódosítás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1665   Száma: 19.01.24/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 92.31 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 7.69 6.67 1 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Tart. SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1665   Száma: 2019.01.24/8/0/A/KT 

 

4/2019. 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 2. sz. mellékletének módosítását a 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, az alábbiak szerint:  

A 6400 Kiskunhalas, Erdei F. tér 4/A. fszt. 1. szám alatti költségalapon bérbe adható 

önkormányzati bérlakást átminősíti szociálisan bérbe adható lakássá. 

Az alábbi szociális alapon bérbe adott lakásokat átminősíti költség alapon bérbe adható 

lakássá: 

a) 6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 18. II.8. szám alatti 2 szobás 55 m2 alapterületű 

lakás, 

b) 6400 Kiskunhalas, Bocskai utca 7. IV.15. szám alatti 2,5 szobás 62 m2 alapterületű 

lakás, 

c) 6400 Kiskunhalas, Erdei tér 4. A. I.3. szám alatti 2 szobás 54 m2 alapterületű lakás, 

d) 6440Jánoshalma, Erdőszél I 176. szám alatti 2 szobás 49 m2 alapterületű lakás, 

e) 6400 Kiskunhalas, Szent István utca 4. I. 4. 1 szobás 32 m2 alapterületű lakás, 

f) 6400 Kiskunhalas, Zerge utca 3.B. FSZ. 2 I.2 2 szobás 49 m2 alapterületű lakás. 

Az alábbi HM bérlőkijelölési jogú lakásokat átminősíti önkormányzati szociálisan 

bérbeadható bérlakásokká: 

a) Kiskunhalas, Kurucz Vitézek tere 22. fszt. 1. szám alatti 2 szobás 54 m
2
 alapterületű 

lakás, 

b) Kiskunhalas, Kurucz Vitézek tere 23. IV/15. szám alatti 2 szobás 54 m
2
 alapterületű 

lakás, 

c) Kiskunhalas, Kurucz Vitézek tere 40. II/8. szám alatti 2 szobás, 55 m
2 
alapterületű 

lakás, 

d) Kiskunhalas, Széchenyi u. 18. III/16. szám alatti 2 szobás, 57 m
2
 alapterületű lakás. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kiskunhalas, 

630/3 helyrajzi számú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Kárpát utca 14. számú ingatlan 

8/12 tulajdoni hányada, önkormányzati bérlakás és így a Halasi Városgazda Zrt-vel kötött 

Közszolgáltatási Támogatási szerződés 2. sz. mellékletébe kerül felvételre. 

3. 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: 2019.február 6. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

dr. Rékasi Cecília, aljegyző 

Halasi Városgazda Zrt., Bem u. 1.fsz.15. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

9 

 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Erre a felülvizsgálatra minden év elején sort kell keríteniük. Nincs ez másképp 2019-ben sem. 

Felülvizsgálták, azt gondolja, hogy nagy változások nem kerültek bele. Egy apró technikai 

módosításon túl nincs érdemi változás, ő legalábbis erről tud. Elnök úr itt van közöttük, ha 

esetleg van kiegészítés.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Ha jól olvassa az előterjesztést, eddig bérleti díjat fizettek a Tó u. 36.-ért, ezután pedig nem 

fognak. Mennyi volt ez a bérleti díj?  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem fizettek bérleti díjat.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Tó u. 36.szám alatti ingatlant ingyenesen biztosítja a 

nemzetiségi önkormányzat számára, különösen feladatok elvégzéséhez. Neki ez azt jelenti, hogy 

eddig fizettek, most nem fognak.  

 

 

 



35 
 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem, csak eddig nem volt rendelkezve róla, azért került bele.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Érti.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Így akkor benne lesz, hogy ingyenesen biztosítják ezekre a feladatokra. Amikor más dolgok 

vannak, akkor bérleti díj van szedve, ami az önkormányzathoz folyik be, már a nagyhoz. Jelen 

pillanatban legalábbis így áll.  

 

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

A címben szereplő együttműködés szó tartalmát, minőségét szeretné kiemelni és felhívni rá a 

figyelmet. Úgy gondolja, hogy a 2014-es önkormányzati választások óta ez jelentősen változott 

és mélyült. Szűcs Csaba személyében alpolgármesteri rangra emelt együttműködésről van szó. 

Szeretne azért megemlékezni az előzményekről. Kiskunhalason komoly előzmények vannak, 

nemcsak Rostás László tevékenysége, amely jórészt ismert. Szeretne a kiengesztelés útjára 

lépve, elődeikre is felhívni a figyelmet. Elsősorban Szegedi Tivadar baptista lelkészre gondol és 

a baptista gyülekezet ezirányú erőfeszítései és munkássága talán kevéssé ismert, de feltétlenül 

indokoltnak tartja megemlékezni erről. Kiskunhalas jó példa, a léc magasan van. Mind a városi 

önkormányzat, mind a cigány önkormányzat elszánt a folytatásban, ugyanis egy hajóban 

vannak. Az ő sikerük a város sikere. Elkötelezettek ebben. Kíván sok-sok munkatársat, aki az 

elődök nyomába, s a mostani szolgálók mellé lép.   

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, hogy mindannyiuknak célja a békés cigány-magyar együttélés, nyilván itt 

Kiskunhalason is. Egy dolgot szeretne elmesélni a közeljövőből. Neki az önkormányzati 

választókerületében elég sok cigány származású ember él, a Sáros, Polgár utca környékéről 

beszélnek. A ciklus elején elég sok megkeresést kapott azzal kapcsolatban, hogy napközben elég 

sok gyerek van otthon és sokszor a szülőkkel is elég sok probléma volt. Az elmúlt időszakban 

viszont két-három megkeresést azért kapott, hogy reggelente kisbuszokkal szedik össze az itt élő 

cigányokat és viszik őket dolgozni. Nyilván ez néha egy kis hangoskodással jár. Az egyik 

bejelentő pont egy olyan személy volt, aki korábban azon panaszkodott, hogy napközben otthon 

a mulatozás, bulizás ment. Azt mondta, azt az egyet fogadja el, s talán Alpolgármester úr sem 

veszi sértésnek, hogy bizony a cigányságra ez a nagyobb hangerő jellemző. Már azt elérték, 

hogy a szociális munkatársak a cigánygyerekek nagy részét reggelente iskolába viszik, a szüleik 

pedig javas részt már nem közmunkásként, hanem csak egy kisebb számuk közmunkásként, a 

nagyobb részük pedig különböző építkezéseken, vagy zöldség-, gyümölcstermesztésben 

dolgozik akár Kiskunhalason túl is. Azt gondolja, hogy ez egy kézzel fogható jó példa. Azt hiszi, 

hogy a két kulcsa ennek a közös munkának, hogy lehetőséget kell teremteni a gyerekeknek a 

tanulásra, a felnőtteknek pedig arra, hogy dolgozni tudjanak. Szerinte nekik, mint Kiskunhalas 
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Város Önkormányzatának ehhez meg kell adni minden segítséget. Most úgy látja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat él is ezekkel a lehetőségekkel. Bízik benne, hogy ez a tendencia fog 

folytatódni, s ezeket a bejelentéseket pedig megnyugtatja. Kicsit reggelente tényleg hangosak, 

amikor munkába indulnak, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy munkába indulnak és most már 

nem otthon töltik a nap jelentős részét.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

  

Szavazás eredménye 

 

#: 1666   Száma: 19.01.24/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 13 100.00 86.67 13 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 13 100.00 86.67 13 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 2   13.33 2 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 
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1666   Száma: 2019.01.24/9/0/A/KT 

 

5/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 

 

H a t á r o z a t  

 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Kiskunhalas Város 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött - a Képviselő-testület által 14/2015. Kth 

számú határozattal jóváhagyott - Együttműködési Megállapodást. A Képviselő-testület az 

Együttműködési Megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

  

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

Együttműködési Megállapodás módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2019.február 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Tó u. 36. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

10 

 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez is egy minden év elején eléjük kerülő előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Ebből az előterjesztésből is látszik, hogy mindig a 38.650 Ft ötszörösét kaphatja a 
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polgármester, maximum 200.000 Ft cafetériaként. Szerinte itt az ideje, hogy ezt a törvényt is 

módosítsák, nehogy éhbérért dolgozzon a polgármesterük. Ha már a köztisztviselők mellett 

kiállt, hagy tegye ezt is szóvá. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ráadásul nemcsak róla szól így a törvény, hanem az összes többi köztisztviselőről is. A 

többieknél is ugyanez a szám igaz, mindenki ezt a 200.000 Ft-ot kaphatja éves szinten. 

Igazándiból nem is nagyon érti, hogy miért kell erről minden évben külön dönteniük. Ha 

egyszer így van, akkor így van, dönteni kell róla. Nyilván, ha egyszer hozzá lesz nyúlva, ez a 

szám is változni fog. Ez mindent mozgat. Pont ezért lehet, hogy érzékenyebb ez a szám annál, 

minthogy egyszerűen hozzányúljanak, mert nem egyszerűen a köztisztviselői illetményalapot 

változtatja, hanem ezzel együtt egy csomó más, ráépülő téma is van, ami változik. Ennek a 

nagyságrendje, gondolja, olyan komoly, hogy óvatosan próbálják ezt meglépni, vagy több 

lépcsőben, ha lehet így fogalmazni.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1667   Száma: 19.01.24/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:15  

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: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 
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Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Fülöp Róbert Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1667   Száma: 2019.01.24/10/0/A/KT 

 
 

6/2019. Kth. 

Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 

cafetéria-juttatásának 2019. éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg. 

 

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

határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen és biztosítsa a 2019. évi 

költségvetésben a juttatás fedezetét. 

 

 

Határidő: 2019.március 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Fülöp Róbert polgármester 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

11 

 

11. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Polgármester szabadságának ütemezése  

 



40 
 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez is egy szokásos, minden évi előterjesztésük. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1668   Száma: 19.01.24/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:15  

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: 

 

 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Távol FIDESZ 

Fülöp Róbert Távol FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1668   Száma: 2019.01.24/11/0/A/KT 

 
 

7/2019. Kth. 

Polgármester szabadságának ütemezése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert polgármester 2019. 

évi összesen 34 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

január 7-18.  10 nap 

április 23-24.   2 nap 

május 16-17.  2 nap 

június 6-7.  2 nap 

július 25-31.  5 nap 

augusztus 1-10.  8 nap 

szeptember 9-13. 5 nap 

 

 

 

Határidő: 2019.január 24. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr.Rékasi Cecília aljegyző 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Fülöp Róbert polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2018.évi szakmai 

működéséről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi kiegészítéssel élne, hogy az elmúlt években hiányolva voltak a szakköri naplók, ezek most 

pótlásra kerültek. Azt gondolja, hogy a beszámoló elég részletes és minden igényt kielégítő. 

Reméli, hogy elfogadható a képviselő-testület számára is.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szakmai beszámoló elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1669   Száma: 19.01.24/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 
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Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1669   Száma: 2019.01.24/12/0/A/KT 

 

8/2019. Kth. 

Szakmai beszámoló a Csillagvizsgáló Obszervatórium 2018. évi szakmai működéséről 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a B&B Csillagvizsgáló Kft. 

Csillagvizsgáló Obszervatórium 2018. évi működtetéséről szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Balogh István ügyvezető, B&B Csillagvizsgáló Kft., Kossuth u. 43. 

Juhász Gábor közművelődési referens, 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Csillagvizsgáló Obszervatórium 2019. évi Szolgáltatási jegyzékének 

jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

Egy technikai javítást szeretne javasolni. Az április 16-i időpont 26-a lesz a szerződésben 

meghatározva.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Új verzióban került a bizottsági ülések után a képviselő-testület elé az előterjesztés. Ebben már 

ez a javított időpont szerepel. Ez a korrekt dátum.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a szolgáltatási jegyzék elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1670   Száma: 19.01.24/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #14; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 
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Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1670   Száma: 2019.01.24/13/0/A/KT 

 
 

9/2019. Kth. 

A Csillagvizsgáló Obszervatórium 2019. évi Szolgáltatási jegyzékének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint a 

Kiskunhalason 2012. november 30-án ifj. Balogh Istvánnal a Csillagászati 

Obszervatórium üzemeltetésére kötött Szolgáltatási szerződés 6. sz. módosítását 

jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

2. A 2019. február 1-jétől, 2020. január 31-ig tartó időszakban a szolgáltatás díja bruttó 

250.000,- Ft/hó, azaz havi bruttó kettőszázötvenezer forint. 

 

Határidő: 2019.január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Balogh István ügyvezető, B&B Csillagvizsgáló Kft., Kossuth u. 43. 

Juhász Gábor közművelődési referens, 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

14 

 

14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

A pályázat kiírásában nem került korrektül megfogalmazásra a benyújtási határidő, illetve az 

írták, hogy a Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján való megjelenést 

követő 30 nap. Javasolja, hogy március 31. a kiírásban szerepeljen benne, hogy legyen utána 

idő véleményeztetni és utána a májusi testületi ülésre be tudják hozni döntésre.   
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a módosítással együtt kéri tárgyalni az előterjesztést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1671   Száma: 19.01.24/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Hunyadi Péter Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 
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Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1671   Száma: 2019.01.24/14/0/A/KT 

 

10/2019. Kth. 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák magasabb vezetői pályázatának kiírása 

 

H a t á r o z a t  

 

Pályázati kiírás 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a Kiskunhalasi 

Napsugár Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezető megbízása határozott időre, 2019. augusztus 1-jétől, 2024. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. sz. 

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

tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és végrehajtási rendeleteire, az 

egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

1. Óvodapedagógusi szakképzettség 

2. Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat 

3. Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben 

végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

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

 igazolása. 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési 

 elképzeléseket is tartalmazó program. 

o A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések. 

o A szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai azzal, hogy 

 legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti 

 példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai Osztályán 

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

 igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység 

 folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 
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o A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással 

 összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat 

 tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való 

 hozzáférhetőségéhez hozzájárul. 

A megbízás kezdőnapja:  
2019. augusztus 1. 

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

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

2019.március 31. 

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

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

- Személyesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, 

Kiskunhalas, Hősök tere 1. sz. 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” 

tárgymegjelöléssel 1 példányban papíron és egy példányban elektronikusan (CD 

lemez). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az 

eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2019. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 2019. február 1. naptól: 

 - Oktatási és Kulturális Közlöny 

 - Kiskunhalas Város honlapja, www.kiskunhalas.hu 

 - Halasi Tükör hetilap 

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

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

 

Határidő: 2019.június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára intézményvezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

Büki Rita személyügyi ügyintéző 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

http://admin.kozigallas.gov.hu/
http://www.kiskunhalas.hu/
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-----Napirendi pont----- 

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019.évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően a tavalyi évi terveik nagyrésze kerül átemelésre. Minél gyorsabban meg kell 

alkotniuk a közbeszerzési tervet, hiszen ekkor tudnak csak továbbhaladni azokban az ügyekben, 

amelyek folyamatában vannak. Így készült el a 2019-es közbeszerzési tervük.  

 

-----Kérdések----- 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Érdemes ezt a listát végignézni, mert tényleg elég tartalmas. Ami már nyert is, valószínűleg a 

városuk meg tudja valósítani.  

Konkrét kérdése lesz. Amikor eljutott a 15.ponthoz, a Szabadkai-Szent Imre-Árpád utca 

felújítása az I.negyedévre van tervezve. Abban az évben meg is lesz, remélik. Ezzel 

kapcsolatban világosítsa fel Főépítész úr, hogy a macskaköves rész marad, vagy eltűnik ezen a 

területen. Ha jól emlékszik, már tavaly megnyerték és el is kezdődött a kivitelezése a Tinódi 

utcának. Az hol tart? Tudja, hogy közben tél lett, de borzasztó az az utcaszakasz. Most már 

óriási nagy rajta a forgalom. Ez nem szorosan idetartozik, de ha erről is hallhatnának többet, 

hogy mikorra lesz kész.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően a Szabadkai-Szent Imre utca macskaköves kérdésre az a válasz, hogy is-is. 

Maradna elvileg a keramitos burkolatból is a templom környékén. A többi szakasz azonban 

aszfaltburkolatúvá válna. Hogy meg tudják-e valósítani, ez most egy terv, amit felülírhat. A 

következő napirendi pontoknál kicsit komolyabban ki kell nyitnia az önkormányzatnak a 

pénztárcáját. Amikor még ezek a tervek megfogalmazásra kerültek, akkor nyilván abban a 

verzióban voltak, hogy minden évben újítsanak fel egy gyűjtőutat, ezt a programot tartsák és 

menjenek ebben a sorban tovább. Lehet, hogy ezen tolniuk kell majd és szakaszolni kell. Majd 

meglátják. Az időrendiségét nem biztos, hogy tudják garantálni majd. Most egyelőre a tervet 

így fogadják el és meglátják. A források is jó lenne, ha meglennének hozzá.  

A Tinódi utcával kapcsolatban a szerződés már megtörtént, a munkaterület átadás is. 

Feltételezi, ha az idő megengedi, akkor elkezdődnek a munkálatok.  

Nem tudja, hogy volt-e még nyitott kérdés. Nem volt. Úgy érzi, hogy mindent megválaszoltak.  

 

-----Hozzászólások----- 
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Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Polgármester úr újévi köszöntőjében elhangzott egy hasonló mondat, hogy az építkezések évek 

lesz 2019. Azt gondolja, ebből a táblázatból látszik, hogy erre minden szándék és akarat, s 

talán, ami legfontosabb, forrás is rendelkezésre áll. Patocskai képviselő úr és most már 

Vizkeleti képviselő úr is egymásra licitál, hogy nyilván ez a választások miatt van. Személy 

szerint boldog lett volna, ha 2016-2017-2018-ban lerendezik, s idén ilyen dolgokkal nem 

foglalkozniuk. A választásoknak nincs köze ahhoz, hogy ez így alakult. 2017.december 22-én a 

legtöbb pályázatuk esetében támogató döntés. Szerinte ezen falak között is sokszor elmondta, 

hogy nem kedvenceik a tervezők és a különböző engedélyező hatóságok. Nagyjából egy év 

kellett ahhoz, hogy a munkájukat elvégezzék, s idáig eljuthassanak, hogy közbeszereztetni 

tudnak.  

A sárga kő kapcsán, ami a templom környékén van, itt két lobbicsoport volt. Az egyik, aki azt 

mondta, hogy ilyen sárga kő nélkül nem város a város. Egy utolsó kis község sem engedheti meg 

magának, nemhogy Kiskunhalas, hogy ilyen sárga köve ne legyen. Volt a másik lobbicsoport, 

akik azt mondták, hogy a pokolban sem látnának ilyet, nemhogy Kiskunhalason. Azt gondolja, 

hogy Polgármester úr a leginkább demokratikus és konszenzusos döntést hozta azzal, hogy a 

templom környékén megfelelő felújításokkal maradhat, a többi helyről pedig eltüntetik. Ha 

szabad annyit hozzátenni, ő a második lobbicsoportnak volt az egyik vezetője. Szíve szerint ilyet 

maximum parkolókban látna, nagyon utálja, de Polgármester úr döntését ebben az esetben is 

elfogadta.  

A másik dolog, hogy a Tinódi utca felújítása áthúzódik az idei évre. Jó esélyük van a Szabadkai 

utca felújítására. Ugye itt már szerepel. Azáltal, hogy az idei évben két gyűjtőutca is megújul, a 

Tinódi utcánál már a munkaterület átadása megtörtént, így ez az egy gyűjtőút/év ígéret 

teljesülni fog. Öt évre öt gyűjtőutca fog jutni. Nagyon bízik benne, hogy ezzel a sárgaköves 

döntéssel is elégedettek lesznek a lakosok, főleg, hogy azzal az ütemmel fog kezdődni a 

Szabadkai utca esetében, ahonnan el fogják tüntetni a sárga követ.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Annyi hozzátartozik, arra kérték a tervezőt, hogy ahol meghagyja a keramitos burkolatot, 

legyenek olyan megoldások főleg azon a részén a burkolatnak, amelyet a kerékpárosok 

használnak leginkább, ahol nagyobb tapadást biztosító felületre cserélik ki. Tudja azt, ennek a 

keramitnak a legnagyobb problémája, hogy csúszik, nem az, hogy nem szép, nem tartós. Télies, 

vagy nedves időjárási körülmények között rendkívül csúszóssá válik. Amennyiben ezt meg 

tudják oldani, akkor reméli, hogy a legnagyobb ellenszenvet kiváltó problémáját kezelni tudják 

a keramitos útszakasznak. Egyébként pedig rendkívül rövid lesz. Megmarad egyfajta 

emlékezésként arra, hogy milyen is volt az a városrész, s milyenek voltak a keramitos útjaik. 

Nemcsak a Szabadkai úton és az Árpád utcán voltak ilyen burkolatok, hanem korábban 

rendkívül sok utcán volt ilyen jellegű burkolatmegoldással tervezve a város. Azt mondja, ez 

lehet a középút, hogy hagynak egy kicsit a múltjukból is.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Én ezzel a második megoldással ért egyet a Polgármesterrel. Lehet olyan szépen is lerakni, 

hogy csökkenjen a csúszásveszély. Sok minden megoldás lehet, ezt találják ki a szakemberek. 

Ahhoz a térhez, a templom körül, emelné. A templom már nagyon szép, rendben van. 

Természetesen csúszik, tudja, nagyon sokat járt ő is arra.  

Nevezhetik sárga kőnek, de tudni kell, hogy a Felvidékről származik egy kőbányából. Azért lett 

macskakő. Onnan jön ez a nagyon tartós kő. Alpolgármester úrnak mondja, hogy ne sárga 
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kövezze le, mert van ennek egy kis történelmi hagyománya, hogy honnan van, a 

Kárpát-medencéből.  

A másik ilyen dolog, ne értse félre, nekik az a dolguk, mint ahogy a Törőcsik Dávidnak is az lett 

volna a dolga, hogy ösztönözze munkára őket. Nekik, mint ellenzék, ez a dolguk. Szurkol annak, 

hogy a választásig legyen meg, hiszen a köz érdeke, hogy legyenek meg ezek a fejlesztések, 

minél több beruházás. Ki tudjon állni a Fidesz és ki tudjanak ők állni a választók elé, mint 

önkormányzati képviselők, hogy igenis el kell ismerni, ez a város fejlődött. Ő ebből nem 

csinálna problémát csak azért, mert ellenzéki politikus.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

A 2019.évi közbeszerzési terveket bemutató táblázat 24.pontból, tételből áll, ami önmagában is 

igen nagy öröm. Ahogy képviselőtársa megjegyezte, ez egy igen tartalmas anyag. Ha átnézik, 

azt látják benne, hogy komplex fejlesztési terv, koncepció. Tehát nem arról van szó, hogy 

kiragadva néhány témát, próbál a város valamiféle fejlesztéseket elindítani, megvalósítani. 

Hanem a város életének, működésének szinte minden szegmense megjelenik ezekben a 

tervekben. Halas talán két dologra a legbüszkébb. Az egyik a halasi csipke, a másik pedig a 

halasi strand. Mindkét területet érintik a fejlesztések. A csipkét a Csipkeház fejlesztése révén, a 

fürdővel pedig a 24-3 projekt is foglalkozik, amit láthatnak itt az anyagban.  

A kampányban, amikor kíváncsiak voltak, hogy mit tekintenek a halasiak fontosnak, hol kellene 

fejlődni a városnak. Többek között két nagy dolgot emeltek ki. Az egyik az utak fejlesztése, a 

másik a csapadékvíz kérdése. Ebből a közbeszerzési tervből, anyagból az is kitűnik, hogy mind 

a két területen történnek fejlesztések. Csapadékvíz témakörben egy komplex felsővárosi 

csapadékvíz-elvezető projekt indul el, illetve az Ady Endre utcán valósul meg ugyanennek a 

problémakör megoldása.  

Az utak kapcsán szóba került és ezt nem ismétli meg, hogy milyen tervei vannak a városnak. 

Ezenkívül pedig ami szintén meghatározó a halasi emberek számára, a munkahely. Az ipari 

park fejlesztése kapcsán négy projekt is van ebből a 24-ből, ami ezt a témát érinti. Nyilván az 

ipari park fejlesztése a munkahelyteremtés lehetőségét hozza maga után.  

Ezenkívül még néhány dolgot kiemelne. Ilyen például az óvoda építése, buszpályaudvar 

közlekedési fejlesztés keretében megvalósuló felújítása, energetikai fejlesztések különböző 

intézményekben. Szintén elhangzott már, hogy az Erzsébet királyné téren ötven önkormányzati 

lakás fog megújulni. Jut lehetőség sport, szabadidő támogatásra. Nem feledkezett meg a város 

a külterületi lakosságról sem. Harkakötöny és Kiskunhalas között külterületi út fog épülni. 

Tanyákra villamosenergia lehetőség lesz majd elérhető.  

Ő is azzal fejezné be, ami Alpolgármester úr mondott. Ha megnézik az időpontokat, a kezdési és 

zárási időpontokat, akkor valóban ez az év az építkezés éve lesz, ahogy Polgármester úrtól ezt 

hallották.  

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Nem kívánt hozzászólni, de miután a teljes közbeszerzési tervből egyetlen tételt kiragadva egy 

hosszabb hozzászólás sorozat alakult ki a Szabadkai út kapcsán, ő is hozzátenné a véleményét. 

Rövid lesz, ígéri. Ő is a kettes csoportba tartozik, aki már nagyon régóta szeretett volna 

megszabadulni ettől a sárga keramit burkolattól. Elfogadva azt, hogy ez így marad a templom 

környékén, nem volt számára egyértelmű, hogy akkor csak a felülete lesz átalakítva, vagy pedig 

az a megoldás lesz, hogy teljesen felszedik és azon a részen újrarakják. Az az egyik probléma 

kétségtelenül, hogy nedves időben télen rettenetesen csúszós, s veszélyes. A másik problémája, 

hogy a felülete is borzalmasan egyenetlen. Ahol hibák vannak benne, nem is tudja, soha nem 

értette, ott gyakorlatilag bűncselekményt követett el az, aki valamikor a múltban megcsinálta. 
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Ahol egy picit megromlott, ott ilyen aszfaltszigeteket ráfröccsentettek. Nemcsak, hogy 

bűnronda, de ezen autóval áthajtani katasztrófa. Ugye azért megnyugtatja Polgármester úr, ha 

már megmarad a sárga keramit burkolat a templom környékén, ezek a problémák azért 

orvosolva lesznek. Egy teljesen sima, egyenletes felületet fognak kapni. Mert, ha így, akkor 

elfogadja azt, hogy figyelembe véve ott a műemlékvédelmi szempontokat, ezen a rövid 

szakaszon azt gondolja, hogy ki lehet bírni ezt a kényelmetlenséget.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja mondani, hogy igen. Neki is az lesz a megnyugtató, ha szép, egyenes és stabil felületet 

kapnak normális alappal, amit lehet normálisan közútként használni. Ezzel együtt kell érteni. 

Ők a legnagyobb jószándékkal azért kérték a tervezőtől, hogy úgy gondoskodjon ennek a 

tervnek az elkészítéséről, hogy minden igényt a legmesszemenőbbekig kielégítsen. Ha már 

hozzányúlnak, természetes, úgy kell megcsinálni, hogy egyrészt a templom környezetéhez is 

méltó legyen, szép legyen, oda lehessen vendégeket hívni. Annak úgy kell kinéznie, hogy 

rendben legyen és használhatónak kell lennie. Pillanatnyilag nagyon finoman fogalmaz akkor, 

amikor azt mondja, hogy súrolja ennek a határát, hogy ez az út a használhatóságon belül van. 

Valószínűleg a templom környékének újrarakása ez egy következő lépcsőfok lesz. A terv 

elkészül az egészre. Szét kell, hogy szedjék, mert egy falatban túl nagy. Valószínűleg nem egy 

évben megvalósuló fejlesztés lesz. Ezzel együtt nagyon reméli, hogy azért a közeljövőben meg 

fogják tudni oldani.  

Úgy érzékeli, hogy ezzel a vita végére értek. A közbeszerzési terv elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1672   Száma: 19.01.24/15/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 
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Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1672   Száma: 2019.01.24/15/0/A/KT 

 
 

11/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az 1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési- és beruházási 

csoportvezetőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv közzétételéről az EKR- ben és 

Kiskunhalas város honlapján. 

 

 

Határidő: 2019.február 5. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési- és beruházási csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az Ady Endre u. 11. szám alatt egy szociális bérlakásgócuk van. Azt gondolják, hogy ennek a 

területnek a hasznosítását másképp is meg lehetne oldani. Egy Gimnázium utcához, vagy 

Kőrösi úthoz hasonló projektet szeretnének itt is végrehajtani. Ennek az előkészítésére kérnék 

fel a határozatukkal a Városgazda Zrt.-t.  

 

-----Kérdések----- 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Nem akar rosszindulatú lenni, de felmerült benne az előző két átalakítás kapcsán, előttük van 

egy újabb, hogy esetleg valaki vételi szándékkal, szervezet, vagy cég előállt erre az ingatlanra, 

hogy most kitelepítik onnan az ott lakókat és szétszórják a városban. Ugye az előző kettőnél ez 

volt a tapasztalat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja mondani, hogy itt konkrét vevőjelölt nem jelentkezett eddig. Azonban azt gondolják, 

hogy ez egy kitűnő ingatlan akár lakóház építésre, vagy társasház építésre. Ez a legjobb 

fogalom. Reméli, tudnak olyan ingatlancserét végrehajtani, hogy a mostani bentlakóik számára 

is tudjanak biztosítani megfelelő lakásokat, ezt az ingatlant pedig egy fejlesztési területté tudják 

átalakítani. Ez a cél, most nem tud olyanról, aki ide társasházat tervezne, de reméli, hogy lesz 

ilyen.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Egy képviselő nem akar rosszindulatú lenni, de általában kicsit az. Egyébként a Kőrösi út 

esetében, mikor elindították ezt a folyamatot, nem tudott arról, hogy lett volna konkrét 

érdeklődő. Bár a későbbi vásárló, nyilván mivel szomszéd volt, teljesen logikusan adta volna 

magát. A Gimnázium utca esetében volt érdeklődő, s ebből szerinte soha nem is csináltak titkot, 

hiszen itt is többször elhangzott. Inkább abból az aspektusból közelítené meg ezt a témakört, 

amelyet Képviselő úr is feszegetett egy másik napirendi pontnál. Ez pedig a szociális 

bérlakások kérdése. Mind a Kőrösi út, mind a Gimnázium utca esetében új ingatlanok 

vásárlása és bevonása történt. A bérlakás állományukat tudták gyarapítani. Olyan 

gócpontokat, ahol a közösségi együttélés nem igazán működött, fel tudtak számolni. Azt 

tapasztalja, hogy ezeken a területeken az együttélés sokkal kevésbé pozitív, mint az, amikor itt 

élőket a város különböző pontjain szétköltöztetik. Minden egyes ilyen projekt alkalmas ezentúl 

arra is, hogy egyesével megvizsgálják az ott élők helyzetét, hiszen ő a szociális bérlakások 

státuszával és azzal, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, teljesen egyetért. Talán 

Alpolgármester úr meg tud abban erősíteni, hogy minden egyes esetben találnak olyan lakókat 

is, akik ezzel a rendszerrel inkább visszaéltek, mintsem éltek volna az elmúlt évtizedekben. A 

szociális bérlakásokról szóló törvények, rendeletek mindig lefektetik azt, hogy itt egy átmeneti 

segítségről van szó. Azt tapasztalja, hogy vannak még most is olyanok, akik évtizedek óta 

használják. Nem azért, mert nem tudnának elköltözni, hanem azért, mert ez egy sokkal olcsóbb 

és kényelmesebb megoldás. Foglalják a helyet azok elöl, akik a listán szerinte jogosan 

következnének utánuk. Ezért is jó, ha foglalkoznak ezekkel.  
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Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Azt gondolja, 2014.óta pont ez a negyedik olyan terület, amihez hozzányúlnak. Hogy miért is 

kellett hozzányúlniuk, hiszen az elmúlt ciklusokban nem foglalkoztak vele. Ezért huszonéves, 

harmincéves problémákat kellett megoldaniuk. A problémákat mindenki tudta és beszélt róla, 

de nem mert senki sem hozzányúlni. Azt gondolja, hogy a 2015-ös évtől kezdve minden évben, a 

Kőrösi út, a Gimnázium utca, most az Erzsébet királyné térről is beszéltek. Elérkeztek a 2019-es 

évhez, ahol az Ady Endre utca lesz a feladat, hogy ezt a gócpontot meg tudják szüntetni. Ezzel 

egyidejűleg ugye a szociális bérlakások száma, ahogy Alpolgármester úr említette, nem 

csökkent, hanem nőtt. Abban az esetben, ahol eladásra került a régi ingatlan, ott annak az 

értékében más ingatlanok lettek véve. Azt gondolja, bebizonyosodott az, ha ezeket a családokat 

szétszedik és nem tömbösítve vannak a lakásaik egy helyen, akkor bizony nincs különösebb 

probléma. Hiszen azóta is, mióta ezt a két szegregátumot felszámolták, három olyan család volt 

összesen, a közel harminc család közül, akivel egyébként intézkedni kellett, s az önkormányzati 

ingatlant vissza kellett venni. A többiek teljesen jól beilleszkedtek, nem lett Kőrösi út 2., és 3. 

Azt gondolja, hogy ez az út és ebben a ciklusban ez a negyedik olyan gócpont, amit meg fognak 

szüntetni. Azt gondolja, hogy ennek csak pozitív hozadéka van. Egyrészt azért, hiszen ha a 

városba akárki eljön a Kőrösi úton, most már nem látja azt a romhalmazt, ami jellemezte 

évtizedeken keresztül az ottani területeket. A másik része pedig, hogy rengeteg családot tudtak 

segíteni és rengetegen be tudtak illeszkedni. Igazából nem látja ennek a negatív hozadékát.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Csak egy ponton szeretné Alpolgármester úr hozzászólását pontosítani. Valóban új szociális 

bérlakások kerültek be a rendszerbe, de ezek a lakások nem újak. Egyébként komfortfokozatban 

is csak egy picit múlják felül a Kőrösi úti ingatlanokat. Egyébként azt gondolja, hogyha olyan 

ingatlanokba fogják áthelyezni a mostani két helyszínen élőket, akár a Gimnázium utcában, 

akár az Ady Endre utcában, az lehet, hogy némelyiknek visszaesés lesz. Azért ebben is kell majd 

gondolkodni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Úgy gondolja, hogy a komfortfokozatot tekintve nem vehetnek rosszabb komfortfokozatút, mint 

amilyen eredetileg volt neki. Erre kifejezetten a jogszabályok is figyelmeztetik őket. Lehet, hogy 

előfordult ilyen, nem tudja, bízik benne, hogy nem. Alapvetően a jogszabályoknak megfelelve 

nem tudják ezt megtenni, csak azonos komfortfokozatúba tudják költöztetni ilyenkor. Ha 

nagyon lent vannak, ott nem tudnak lejjebb menni már. Van, ahol ez jelenti a biztosítékot.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Az előterjesztés kapcsán a dolog szociális szakmai részéről sok minden elhangzott, nem akarná 

már újabb gondolatokat hozzátenni. Viszont egy másik oldaláról szeretne néhány mondatot 

azért elmondani, nevezetesen a városkép javítása.  

Tulajdonképpen az esztétika oldaláról nézi ezt a kérdést. Ennek a ciklusnak, úgy gondolja, az 

egyik nagy eredménye pont ez volt, hogy a városnak számos olyan pontját sikerült szebbé, 

rendezettebbé tenni, ami korábban nem volt így. Szerinte nagyon kevés halasi gondolta volna 

egy pár évvel ezelőtt, hogy azt a Kőrösi úti területet sikerül megszüntetniük. Ahogy elhangzott, 

a Gimnázium utcában, Erzsébet királyné téren, tehát olyan közvetlen belvárosi helyeken, ahol 

egyébként maga az épület talán még szép is, de a fenntartása egy elhanyagolt küllemet adott 
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neki. Ezekben a kérdésekben, hogy egy szebb és élhetőbb környezetet, egy esztétikailag szebb 

városképet láthatnak a halasiak, úgy gondolja, hogy ez a testületet nagyon sokat tett ebben a 

ciklusban, s ez a mostani előterjesztés is ennek egy újabb állomása. Azt gondolja, hogy azokon 

a helyeken, most is tudna még néhány ilyen belvárosi ingatlant, utcát példaként felhozni. Ne 

álljunk meg, hanem ezeket is igyekezzenek minél gyorsabban felszámolni.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Egy részt szeretne kiemelni, bár ezt talán mindig el szokta mondani, hogy alapvetően ezek a 

megoldások, amikor ingatlant adnak el, s nagyjából hasonló összegért vesznek, ezek alapvetően 

az önkormányzat kasszáját nagymértékben nem terhelik meg. Ehhez a projekthez az kellett, 

hogy a Szociálpolitikai Csoport, a Városgazda Zrt., a területért felelős alpolgármester közösen 

tudjon dolgozni. Azt a korábbi hozzáállást, hogy márpedig ezeket nem lehet felszámolni, mert 

így vannak 20-30-40 éve, ezt vetették a kukába. Azt látja, hogy ennek lett eredménye. A mai 

napig emlékszik erre, bár ellenzéki képviselőtársai mindig óvják a közösségi médiától, de 

tucatszám írták le, hogy nem lehet a Kőrösi utat felszámolni, nem lehet a Gimnázium utcát 

felszámolni, nem lehet az Erzsébet királyné teret leüríteni, s utána felújítani. Most csak 

látszódik az, hogy azért, mert ezek az önkormányzati szervek tudnak együttműködni, ezeket meg 

lehet csinálni. Ez szerinte csakis kizárólag az akaraton és a hozzáálláson múlott. Azt látja, hogy 

a kollégái ezen tudnak és akarnak is együtt dolgozni. Azért látja azt, hogy egy ilyen projekt több 

hónapos munkát igényel. Nagyon bízik benne, hogy nem szenvedtek azok sem hátrányt. Senkire 

nem haragszik, akik itt élnek. Hiszen alapvetően kevesen tehetnek ott erről. Bár azért 

mindenhol voltak csirkefogók. Amire Polgármester úr is utalt, itt törvény, jogszabályok 

meghatározzák azt, hogy kit, milyen helyre lehet elköltöztetni. Nekik ehhez egyébként hozzá is 

lehet járulni, kell az ő beleegyezésük is. Soha nem volt az cél, hogy egyetlen ott élő embernek is 

hátrányt okozzanak. Viszont ő továbbra is azt egy fontos szempontnak tartja, hogy aki visszaél a 

szociális rendszerrel, s mások elől jogosulatlanul veszi el a lehetőséget, azt nekik keményen el 

kell csípni, hiszen ezt azért a többség jogosan elvárja tőlük.  

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Azt szeretné zárszóként mindenképp elmondani, hogy szegregátum felszámolásával azokkal a 

visszaélőkkel, akik a szociális rendszerüket kihasználják, ezekkel a dolgokkal ő mindig egyet 

tud érteni a jelenlegi városvezetéssel. Örül is annak, hogy ilyen úton elindultak és nem azért 

kezdik el felszámolni ezeket, hogy valamilyen haszonszerzést vigyenek végbe, hanem azért, 

hogy segítsenek nekik. Csak arra figyeljenek oda mindig, hogy az ezelőtti életkörülményeikhez 

képest hasonló, vagy jobb életkörülményeket próbáljanak meg teremteni azoknak, akiket 

kiköltöztetnek ezekből a szegregátumokból.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően egyetértenek. Igyekeznek is ennek a szellemnek megfelelni, amikor alternatív 

lakhatást biztosítanak, akkor azok ne legyenek rosszabbak annál, mint ahonnan elköltöztetik 

őket. Ahogy az előző felszólalásában Képviselő úr mondta, viszonylag könnyű dolguk volt. 

Nagyon rossz alapról indultak, de nyilván ezzel együtt próbálnak emberi körülményeket 

teremteni és úgy biztosítani a lakhatást a továbbiakban, hogy ez rendezett legyen.  

 

Szűcs Csaba alpolgármester: 

 

Csak két mondat. Azokkal az ingatlanokkal kapcsolatosan, amelyeket az önkormányzat 
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megvett, minden egyes ingatlant ismer, ismernie is kellett. Biztosíthatja a testületet arról, hogy 

sokkal jobb komfortfokozatúakat kaptak, akár a Kőrösi útiak, akár a Gimnázium utcaiak, akár 

az Erzsébet királyné tériek, mint amiben egyébként éltek. Azt gondolja, hogy előrelépés 

számukra is. Mindenki örült neki. Azt gondolja, ha lettek volna konfliktusok és rosszabb 

ingatlant ajánlottak volna fel, akkor nem tudták volna egyébként végrehajtani ezeket az 

átköltöztetéseket. Az önkormányzat, -nyugodtan mondhatja, de azt gondolja, hogy Gyöngyi 

László képviselő ebben meg tudja erősíteni- jó üzletet csinált ezekkel az ingatlanokkal, 

amelyeket megvásárolt. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem érkezett, így eljutottak a vita végére. Azt gondolja, hogy az elvvel 

mindannyian egyetértenek, bátran következhet a szavazás. A határozati javaslat elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1673   Száma: 19.01.24/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 14:51  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 
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Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1673   Száma: 2019.01.24/16/0/A/KT 

 

12/2019. Kth. 

Az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda 

Zrt.-t, hogy az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítási javaslatát terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: 2019. május 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

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

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 253/2016. Kth. számú határozat módosítása (kommunista diktatúrák 

kiskunhalasi áldozatainak emléktábla) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Elnök úrnak, ha jól látta, el kellett mennie, Kurist István László képviselő urat kérné meg, hogy 

a bizottság döntéseit, amennyiben még lesz olyan előterjesztés, ahol erre még szükség van, 

ismertesse a testülettel. Korábban döntöttek egyfajta emlékhely és mérték kialakításáról. Azóta 

annyit történt, hogy kaptak az EMMI-től (lásd.: Emberi Erőforrások Minisztériuma) egy 3 

millió Ft-os forrást erre a célra. Ez viszont kevesebb annál, mint amit megcéloztak, ezért 

kénytelenek módosítani az akkori igényeiken és kissé visszafogottabb tervet és javaslatot 

letenni a képviselők elé. Erről szól ez a mostani előterjesztés.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Mikor először döntöttek erről a kérdésről, 2016-ban, akkor a koncepció alakult ki, hogy egy 

szobrot állítsanak a kommunista diktatúrák áldozatai emlékére. Akkor az volt a 

képviselő-testület kérése, iránymutatása, hogy ehhez az önerőn kívül külső forrást is vonjanak 

be. Dr. Kásler Miklós miniszter úr részéről most meg is érkezett a tavalyi év végi döntésnek 

köszönhetően. Azonban a korábbi elképzelésüket felülírták és azt a javaslatot tették a 

képviselők elé, hogy egy emléktábla álljon a városháza falán. Ott, ahol korábban az ügyészség, 

rendőrség működött és ahol alapvetően az 1950-es években elég sok kiskunhalasi és 

környékbeli gazdát kínoztak meg. Ez gyakorlatilag ennek az emlékezetpolitikai alapja ennek a 

kérdéskörnek. 

Arra kéri a képviselőtársait, hogy ezt a módosítást támogassák. Bízik benne, hogy még idén el 

tud készülni ez az emléktábla. 2019-ben 100 éves évfordulója van 1919-nek, amikor 

mondhatják azt, hogy először söpörtek végig a kommunisták Magyarországon. A mai napig egy 

jó döntésnek tartja, hogy az előző képviselő-testület úgy döntött, a korábbi Garbai szobrot 

eltávolítja a városból. Szerinte annak a döntésnek egy méltó folytatása, lezárása lehet, ha pont 

az akkori időszak áldozatainak emléktáblát állítanak. Ezentúl ő azt gondolja, hogy ezt követően 

akár februárban a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, akár júniusban, amikor a 

kuláküldözés áldozataira emlékeznek, akkor egy megfelelő hely lehet ez ahhoz, hogy koszorúkat 

lehessen elhelyezni, vagy akár egy emlékműsort megtartani. Szerinte az elmúlt években ezek 

kicsit „lógtak” a levegőben. Ahogy egy március 15-nek, október 23-nak, vagy október 6-nak 

megvan a megfelelő helyszíne a városban, ygy ezentúl ennek a két emlékezésnek is meg lenne a 

megfelelő helyszíne. Szerinte ez egy, az önkormányzat erejéhez képest reális javaslat. Köszönik 

Miniszter úrnak, hogy ezt akceptálta. Azt kéri a képviselőktől, hogy ezt támogassák és bízik 

benne, hogy idén el tudják készíteni.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Azt hiszi, egyetért vele bárki, amikor azt mondja, hogy történelmi eseményekre visszaemlékezni 

egy fontos dolog. Ha az a történelmi esemény valami pozitív, akkor nyilván azért, ha pedig 

valami negatív, mint ebben az esetben is, a kommunista diktatúráról beszélnek, akkor pedig 

azért, hogy az új generációk is erről információhoz jussanak és ezek a dolgok ne tudjanak 

többet megtörténni. Ez fontos dolog. A XX.századot két olyan diktatúra is terhelte, amelynek az 

embertelenségének a foka minden képzeletet felülmúlt. A kommunista diktatúra volt az egyik, 

amely kutatások szerint körülbelül 100 millió ember közvetlen fizikai megsemmisítését, halálát 

okozta. Ennél sokkal nagyobb nagyságrendben testileg, lelkileg tett tönkre embereket. A másik 

embertelen diktatúra a Nemzeti Szocialista Munkáspárthoz köthető diktatúra, amely szintén 

több tízmillió ember értelmetlen halálát okozta.  

Halas, úgy gondolja, erkölcsi kötelességét a visszaemlékezés tekintetében már szinte majdnem 

teljesen megtette az elmúlt években azzal, hogy már egyetlen halasi utca sem viseli magán 

diktatúrához köthető személy nevét. 

Ahogy Alpolgármester úr is mondta, a főtéren sincs már olyan szobor, ami ehhez a korszakhoz 

lenne köthető. Ezzel az előterjesztéssel az utolsó hiányt is bepótolja az önkormányzat azzal, 

hogy ezt az emléktáblát létrehozza és valóban lesz egy olyan hely, ahol a kegyelet, 

megemlékezés, visszaemlékezés lehetőségét meg tudják tenni.  
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Patocskai Tamás képviselő: 

 

Amikor arról döntöttek, hogy milyen kell állítani, ahol tényleg meg lehessen emlékezni, egy 

szoborról volt szó. Nagyon jó lett volna az, amit Alpolgármester úr mondott, hogy a Garbai 

Sándor emléktábla helyén tudták volna ezt a szobrot felállítani. Teljes mellszélességgel 

támogatta ezt az elképzelést.  

1919-ben, a Tanácsköztársaságban Garbai Sándor a hét fő direktórium egyik tagja volt. 

Nagyon sok gazemberséget követtek el törvénytelenül. Majd pedig az 1947-es kommunista 

diktatúra hatalomátvétele után a Rákosiék, mikor elkezdték a parasztokat, a vagyonos 

embereket, az iparosokat szakszövetkezetekbe, a parasztokat TSZ-be (lásd.: 

termelőszövetkezet) „bepofozni”: Nagyon sok ember emiatt öngyilkos lett, tönkrement, 

földönfutó lett. Akaratuk ellenére természetesen. Ezt azért nem felejtették el a szüleik és tudtak 

nekik még erről mesélni, mi zajlott le egy-egy faluban, vagy egy-egy városban is.  

Ez az előterjesztés ebben a formában is természetesen támogatható és támogatni is kell, mert a 

plasztika, amit megnéztek, az tényleg egy idevaló parasztházaspárt ábrázol. Itt vidéken a 

parasztok a legnagyobb tragédiaként élték meg az 1950-es évek kommunista diktatúráját. 

Nagyon jól van megfogalmazva, hogy a kommunista diktatúrák kiskunhalasi áldozatainak az 

emlékműve. Lehet néha hallani azt, hogy a kommunizmus áldozatai, egyebek. Azért 

hangsúlyozza ezt most így ki, hogy ez félreértésre adhat okot, hogy a kommunizmus áldozatai, 

mert nem arról szól. Nem volt itt kommunizmus, itt a kommunisták diktatúráját kellett 

elszenvednie a magyar népnek. Ez az előterjesztés teljes mellszélességgel támogatandó, s 

nagyon örül neki.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt szokták mondani, hogy semmi sem történik véletlenül. Három éve még annak a 

kezdeményezője és élharcosa volt, hogy a Garbai szobor helyén legyen ez a másik alkotás. 

Közben lehet, hogy ő is bölcsebb lett. Emlékszik arra, amikor a Garbai szobrot elszállították, 

hogy voltak olyan kiskunhalasiak, akik ezt ellenezték. Azt gondolja, lehet, hogy rájuk való 

tekintettel jobb, hogy ez így alakult. Azt gondolja, hogy nekik is van egy világnézetük. Nem 

biztos, hogy az lett volna legjobb döntés, ha ezt a szobrot odateszik annak a helyére. Továbbra 

is maximálisan tudja képviselni, jó, hogy nincs Garbai szobruk. Lehet, hogy a sors is így akarta, 

hogy ne ott legyen ez az alkotás. Velük is együtt kell tudni békességben élni. Szerinte ahogyan a 

keramitnál, itt is a legbölcsebb, s talán a legbékésebb megoldás születik majd, ha ez így alakul. 

Továbbra is azt gondolja, lehet, hogy nem is véletlenül alakult ez így.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Azt gondolja, ha megtudják valósítani ezt a 

tervet, akkor méltóképpen fognak tudni emlékezni az áldozatokra. Javasolja, hogy támogassák 

ezt az előterjesztést és csinálják meg ezt az emlékművet. A határozatmódosítás elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1674   Száma: 19.01.24/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1674   Száma: 2019.01.24/17/0/A/KT 

 

13/2019. Kth. 

A 253/2016. Kth. számú határozat módosítása (kommunista diktatúrák kiskunhalasi 

áldozatainak emléktábla) 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint módosítja 253/2016.Kth. 

számú határozatát, hogy felhatalmazza a Polgármestert, Szabó Áron szobrászművész tervei 

szerint emléktáblát készíttessen és helyeztessen el a kommunista diktatúrák kiskunhalasi 

áldozatai emlékére a Városháza épületének déli homlokzatára. Az emlékmű elkészíttetésére a 

Nemzeti Kulturális Alap által biztosított 3 millió forint támogatás nyújt fedezetet, az elhelyezés 

költségeire a Képviselő-testület a költségvetés terhére fedezetet biztosít. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az emlékmű teljes körű 

megvalósítására. 
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Határidő: 2019.június 29. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Hozzátenne egy kis előzetes információt. Két előterjesztésről beszélnek, a következő is  

víziközmű hálózattal kapcsolatos fejlesztésről fog szólni. Ennek az előterjesztésnek, ami most 

már előttük van, az elkészítését a kiindulási állapotban nem támogatta. Ezt szeretné elmondani 

és az aggályait kicsit a képviselők felé bemutatni, hogy miért is gondolja azt, hogy egy 50 %-os 

pályázaton részt venni nekik egy kicsit önbecsapás. Változik a világ, s nem biztos, hogy nekik jó 

módon változik. Hogy mire is gondol. Egy tíz évvel ezelőtt, amikor az önkormányzat ezt a kft.-t 

még úgy működtette, hogy 90 %-ban volt tulajdonos, akkor még Halasvíz Kft.-nek hívták. 

Minden évben meghatározta a vízdíjat az önkormányzat, minden évben meghatározta a bérleti 

díjat, amit az eszközök használatáért a kft. fizetett. Ebből a nagyon komoly bérleti díjból, mert 

ez az volt, hiteleket finanszíroztak, melyek a korábbi fejlesztéseket jelentették. A rendszer 

üzemelt. Olyanok voltak a vízdíjak, hogy fenn tudták tartani a rendszert. Most előttük van ez a 

pályázat, majdhogynem azt mondja a kft., az üzemeltető, hogy képtelen a jelenlegi bérszínvonal 

és árszínvonal mellett kigazdálkodni az üzemelésnek azt a szintjét, ahol ő ezeket a visszapótló, 

az eszközök amortizációját biztosító forrásokat nem tudja megtermelni. Ez egy ideig nyilván 

működik, aztán amikor elkezdenek elromlani az eszközök, a tulajdonosokhoz, jelen esetben az 

önkormányzatokhoz fordulni azért, hogy az eszközöket pótolják és tartsák üzemben a 

szolgáltatást. Nagyon fáj a szíve azért az időszakért, amikor ezt meg tudták tenni 

szolgáltatásként. Most ez egyre inkább nem az, ha így tekintenek rá. Nagyon sajnálja azt, hogy 

önkormányzati forrásokat kell bevonniuk eszközfejlesztésre a víziközmű érdekében, miközben 

ezt korábban meg tudták tenni a vízdíjakból. Ilyen tekintetben érzi azt, nem biztos, hogy jó, ha 

ők erre az útra lépnek. Azt gondolja, vannak olyan megoldások, amelyek erről az útról 

levezethetik őket, s továbbra is élhetnek azzal a megoldással, amivel nagyjából tíz évvel ezelőtt, 

tehát egy olyan konstrukciót alkotnak meg. Csak ezek nagyon komoly átalakításokat 

jelentenének. Ennek a gondolatkör véghezvitelét nem gondolja azt hogy nekik el kell kezdeni 

hirtelen nagy irányváltásokat tenni ebben az ügyben, de végig kell gondolni, mi történik, ha. 
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Ugyanis a legutóbbi alkalommal, amit nem tárgyalt meg a teljes képviselő-testület, hiszen az 

SZMSZ-ük (lásd.: szervezeti és működési szabályzat) szerint a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az, aki elfogadja a gazdasági társaságaik üzleti 

tervét. Itt már olyan üzleti tervet fogadott el a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel kapcsolatban, ami 

nagyon kemény negatív eredménnyel számol a 2019-es évre. Az elmúlt években még bizonyos 

vállalkozói feladatok kiegészítették a cég működését úgy, hogy ezeket a mínuszokat lehetett 

kezelni. Azonban a következő években nem látszódnak ezek a külsős munkák. Így elképzelhető 

az, hogy olyan forráshiányos állapot következik be önmagában a működésében a cégnek, amely 

megint csak a tulajdonosok vállára nehezedő súlyként fog megjelenni a következő években. 

Nem szeretné, ha az ő önkormányzatuk olyan terhet venne a vállára, amit nem biztos, hogy fel 

kell vállalnia. Ennek az előkészítését, hogy a másik utat járják, ezt kénytelenek lesznek 

elkezdeni. Nem meri azt ígérni, hogy ennek a ciklusnak a feladata lesz, hogy megoldja ezt a 

kérdést. Lehet, hogy a következő önkormányzatnak kell majd szembe néznie ezekkel 

problémákkal. Mindenképpen szeretné előre jelezni azt, hogy itt bizony kemény anyagi 

kérdéseket kell rendezni és tisztázni. Az a szellemiség, amelyek most ezekben a pályázatokban 

kitükröződnek, az nem azt mutatja, amire ő most gondolna, hogy jó megoldás. Épp ezért nem 

támogatta az 50 %-os pályázatra való jelentkezésüket. Azonban a kft. ügyvezetője a bizottsági 

ülésen meggyőzte őket arról, hogy az egyik szivattyú kicserélése mindenképpen szükséges. Ily 

módon ezt megteszik. Amennyiben a képviselő-testület is egyetért azzal, hogy erre az 

energetikai pályázatra benyújtsák az anyagukat, akkor pályázni fognak és kicserélik azt a nagy 

termelőszivattyút, ami nagyon öreg és lehet, hogy hamarosan problémák adódhatnak belőle. 

Azonban hosszú távon nem szeretne ilyen pályázatokra költeni önkormányzati adóforintokat. 

Ha lesznek 100 %-os finanszírozású, víziközmű rendszert támogató pályázatok, akkor azt 

mondja, hogy semmi gond, lehet menni tovább. Nem szeretne önkormányzati forrást belevonni, 

ha egy mód van rá.  

Reméli, hogy érthető volt, lehet, hogy nem volt mindenütt a legtisztább és itt-ott próbálta 

árnyalni a képet, de reméli, mindenki számára világos volt, amit elmondott. Azt gondolja, a 

legfontosabb, amit érteni kell ahhoz, hogy itt van egyfajta pénzügyi fenyegetettség, ami az 

önkormányzatot terhelheti a következő években. Most még időben vannak, hogy ezzel úgy 

nézzenek szembe, akár elkerüljék valamilyen módon ezt a fajta kötelezettséget. Ezzel együtt 

tehát az előterjesztés arról szól, hogy egy pályázatot nyújtanak be, s egy szivattyút kicserélnek 

50 %-os intenzitás mellett. Ennél sokkal többet erről a témáról nem mondana.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Bizonyára ezen a megbeszélésen Ügyvezető úrban felmerült az, hogy a szolgáltatási díjakból, 

amit beszednek, az milyen összetételű és miért nem fedezi a felújítási költségeket. Ahogy 

mondta, tény, hogy a bérek emelkedtek, de az egyéb költségek nőnek. Valószínűleg a 

kiszámlázott díjak nem hozzák vissza. Ebből adódhat a veszteség. Mi az akadály annak, hogy 

nem lehet a díjat emelni? Sok köbméterre viszonylag alacsony pénz fedezetet nyújthatna erre. 

Hiszen amikor még önkormányzati tulajdonban volt a Halasvíz Kft., akkor ez így működött. Ez 

meg lett előre tervezve, egyebek. Nincs ezzel tisztában, hogy a számlákon –a villanyszámlát 

látja, ő nem vezetékes vizet használ- ez a rezsicsökkentéses dolog működik-e, be van-e 

fagyasztva a vízdíj plafonja. Ettől félt. Akkor most nem mond véleményt. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően ugyanabban a rendszerben kell gondolkodni, mint akár a villanyszámlában, akár a 

gázszámlában. Itt a 2011-es árak vannak befagyasztva, ha jól rémlik neki. Ezen az áron 

szolgáltat a mai napig a szolgáltató. Ezt az energiahivatal (lásd: Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal) határozza már meg, nem az önkormányzat kezében van az 

ármeghatározás.  

Még egy dolog, hogy a közműadó kiterjed a víziközmű-szolgáltató vállalatokra is országosan. 

Nyilvánvalóan a nagyobb városok, nagyobb települések, ahol nagyon sok fogyasztó van kis 

területen, s ahol a vezeték métere nem olyan hosszú, nem terheli őket annyira. Náluk, ahol a 

település viszonylag jobban elterült, s nemcsak a város kell nézni, tehát nemcsak Kiskunhalas 

tekintetében kell ezt vizsgálni, hanem a szolgáltatási területén a víziközmű-szolgáltatónak, itt 

azt lehet elmondani, hogy nagyon hosszú vezetékhálózatok vannak. A vezetékhálózat hossza a 

lakosságszámhoz mérten rendkívül magas. Fajlagosan rájuk nézve nagyon magas ez az adó, 

nagyon nagy terhelést jelent. Az is egy jó megoldás lehet, ha sikerül elérni azt, hogy ezt az 

adóterhet a víziközmű-szolgáltatókról leveszik és az a forrás, ami ily módon megmarad, abból 

lehetne finanszírozni ezeket a problémákat, ami a visszapótlást jelenti. Több út is van arra, 

hogy megoldják ezt a kérdést. Ők az elmúlt években egyébként a tulajdonostárs településekkel 

együtt tettek lépéseket annak érdekében, hogy valamilyen kiutat és megoldást találjanak ebből 

a jelenlegi helyzetből, hiszen ez már nem a mai napon érzékelhető probléma, hanem ez már 3-5 

éve is egy kézzelfogható ügy volt. Ahogy említette, az elmúlt időszakokban a kft. a vállalkozási 

tevékenységéből viszonylag jól tudta finanszírozni a forráshiányosságát. Azonban ezek a 

lehetőségei a mai napra megszűntek és így most valódi veszteséget fog termelni. A bérek persze 

mennek fel folyamatosan. Minden évben növeli ezt az ollót.  

Azt tudja csak mondani, hogy nekik nagyobb sebességre kell kapcsolniuk a tekintetben, hogy 

megtalálják a megoldást. Tart tőle, ha nem lesz erre a kérdésre megnyugtató válasz. Persze sok 

válasz létezik, nemcsak a válasz, hogy az adó megszűnjön ezekre a cégekre. Lehet rengeteg 

megoldás. Ő csak egyet emelt ki ezzel az adós kérdéssel. Sok megoldási lehetőség van, reméli, 

hogy fognak tudni olyat találni, mire ténylegesen problémát okozna ez a kérdés, addigra lesz 

valamilyen megnyugtató válasz is. Most már nagyon sürgeti őket az idő, azt akarta csak 

érzékeltetni, hogy itt az utolsó időszakát élik ennek a nyugodt és megoldott helyzetnek. Ha nem 

találnak erre valamiféle konszenzust, akkor…Azt nem szeretné, hogy az önkormányzati 

források terhére működjenek és fejlesszenek víziközmű-szolgáltatót. Ennyi a lényege a 

mondókájának.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Amit Polgármester úr elmondott, azzal teljesen egyetért. Talán összefoglalva ezt úgy fűzné 

tovább, hogyha az állam az, aki meghatározza az árat, a szolgáltatást terhelő adókat és egyéb 

kötelezettségeket, akkor legyen az állam az, aki ezt fenntartja. Ahogy teszi ezt a gáz, vagy éppen 

a villany esetében. Egyébként a központosításnak ilyen szempontból híve tud lenni. Úgy látszik, 

hogy az áram-, és gázszolgáltatásnál ez működik, sőt most már közös ügyfélszolgálati pontokat 

is alakítottak ki. Nem félne attól, mert szerinte sem ennek a képviselő-testületnek lesz az a 

feladata, ha eljutnának oda, hogy a víziközmű cégek is állami kézbe kerülnének, hiszen akkor az 

"állam" tudná ezt teljes egészében intézni. Nyilvánvaló, hogy akkor olyan árat alakítana ki, 

illetve olyan adókat, amelyekkel utána ő maga is meg tud birkózni. Egyetlen dolog miatt kéri 

mégis arra a képviselőket, hogy ezt most támogassák. A víziközmű vagyon jelen pillanatban az 

önkormányzat tulajdona. Ezek, amelyeket most fel kívánnak újítani, önkormányzati 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
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tulajdonban vannak. A következő napirendnél olyan vezetékekről beszélnek, amelyek 

önkormányzati utak alatt húzódnak, többek között olyan utcák alatt, amelyeket a közeljövőben 

szeretnének felújítani, tehát azért fontos, hogy ezzel ilyen szemüvegen keresztül is 

találkozzanak. Ezek a vízvezetékek a legtöbb esetben ott haladnak el, ami fölött önkormányzati 

járdák, utak, épületek találhatóak. Fontos az jelen pillanatban, hogy erre forrást költsenek. Ő is 

egyébként sokkal jobban örülne, ha ezt a saját bevételeikből tudnák finanszírozni. Azt gondolja, 

hosszú távon el kell azon gondolkodni, amit azt gondolja, hogy Polgármester úr is körül kívánt 

írni, elképzelhető, hogy állami irányítás alatt sokkal jobb tulajdonban lenne. Ettől függetlenül 

ennél a napirendnél és a következőnél is azon az állásponton van, hogy szavazzák meg. Szerinte 

egyébként vállalkozásokat érintő pályázatoknál a 70 % viszonylag jó konstrukciónak 

mondható, az 50 % inkább átlagos. Mégegyszer mondja, azért van elsősorban ezen pályázatok 

mellett, hogy olyan útszakaszok alatt haladnak el ezek az érintett vezetékek, amelyeket majd 

szeretnének felújítani. Ne forduljon az elő, amelyet szerinte mindenki a legjobban utál, ha 

felújítanak egy utcát és néhány év múlva hozzá kell nyúlni, mert ott éppen valamilyen közművet 

ki kell cserélni.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Nem az időhúzás érdekében kérdezte, így reagálnia kell. Alpolgármester úr is mondja, hogy 

igenis az állam valamit tegyen. Többféle megoldás lehet. Rezsicsökkentés, úgy néz ki, hogy a 

fagyi visszanyalt. Ez nem tartható tovább. Mindamellett a lakosságnak ez nagyon jó. Van olyan 

megoldás szerinte is, sok ember szerint is, ami nem érinti az áremelkedést, viszont megoldja ezt 

a problémát. Ugyanaz, mint a szemétszállítás, azzal is nagy problémák vannak országos 

szinten. Ha jól tudja, az ő térségükben még nincs. Ne jöjjön el az az idő. A 

víziközmű-szolgáltatónál a földben vezetékek vannak, nem játék, cserélni kell, törik, egyebek. 

Még csak egy szivattyút kell cserélni, de hát a későbbiekben is lesznek, lehetnek problémák. Ne 

legyenek.  

A másik dolog, amikor arról beszélnek, hogy 2018-ban 1000 milliárd Ft-tal több adó folyt be a 

költségvetésbe a tervezetthez képest, akkor lenni kell forrásnak, valahol megvan a pénz ebben 

az országban. Varga Mihály pénzügyminiszter mondta egyébként a rádióban, nem ő találja ki. 

1000 milliárd Ft-tal nagyobb adóbevétel történt, mint amit beterveztek 2018-ban. Látszik is, 

hogy van pénz, mert megy mindenfelé a világba, külföldre is az ő adóforintjukból. Valahol azért 

adóztatva van a lakosság, csak nem ilyen szempontból, nem így direktbe, hogy felemelik a 

vízdíjat. A lényeg az, hogy nekik mindent meg kell tenni, s a kormányzat felé kezdeményezni, 

javasolni, hogy ez ráég az összes víziközmű-szolgáltatóra. Keressenek valamit, csináljanak 

valami megoldást, mert nem fognak bírni ekkora költségeket, ami itt várható véleménye szerint. 

Ezt akarta mondani. Azt szerette volna felvetni, hogy igenis jelezzék, mondják, mert önmaguktól 

nem biztos, hogy fogják. Azt mondják, hogy oldják meg, van adóbevételük, csinálják saját 

forrásból, csak akkor sok minden másra nem jut.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ő is azt mondja, hogy a rezsicsökkentés önmagában jó dolog. Nem arról beszélgetnek most 

sem, hogy emelni kell az árat, hiszen ha az adó mértékét lehet csökkenteni, azzal már meg lehet 

oldani a problémák jelentős részét. Azt gondolja, lehet itt találni olyan jó megoldást, ami 

megvédi a rezsicsökkentést is. Egyszerűen azt a félelmét akarta elmondani a képviselőknek, ha 

semmilyen paraméter nem változik és a továbbiakban is ugyanígy kell működtetni a víziközmű 

társulatot, ugyanilyen körülmények között, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy a következő 

években olyan döntéseket kell hozni, ami önkormányzati adóforintok bevonását igényli. Az 

elején nyilván kevesebb, a végén majd egyre több. Ettől tartva jelezte azt, hogy nekik végig kell 
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gondolni azt, hogy milyen más utak vannak a számukra, hogy egyébként kötelező 

önkormányzati feladatot, hiszen a mai napon ez még az ő feladatuk, biztosítani tudják. Úgy 

tudják biztosítani, hogy ehhez a legkevesebb mértékű adóforintot kelljen mellérendelni. Hiszen 

az is miből van, abból van, amit a lakosok adóként befizetnek hozzájuk. Nem szívesen költené 

ezt erre. Költsék utakra és újítsák fel, szépítsék meg a városukat. Szerinte az egy hasznosabb 

felhasználási módja ezeknek a forrásoknak.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és a pályázat benyújtásának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1675   Száma: 19.01.24/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1675   Száma: 2019.01.24/18/0/A/KT 
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14/2019. Kth. 

Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére 

irányuló pályázat benyújtásához 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata részt kíván venni az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt 

pályázatán, mely keretében az 1. sz. mellékletben szereplő eszköz cseréjét kívánja 

megvalósítani. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Pályázatban történő részvétel és annak 

lebonyolítása érdekében az 2. sz. melléklet szerinti szerződés-minta szerint 

konzorciumot alakít a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel és további ellátásért 

felelősökkel a konzorciumi szerződésben foglalt feltételek szerint azzal, hogy a 

konzorcium vezetője a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp 

Róbert polgármestert a konzorciumi szerződés és annak esetleges módosításai, 

valamint a szerződés teljesítéséhez, a pályázat benyújtásához és megvalósításához 

szükséges egyéb nyilatkozatok aláírására. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében biztosítja az eszköz 

beszerzéséhez szükséges 1.347.525 Ft összegű önerőt. 

Határidő: 2019.november 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Mátyus Zoltán Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Kőrösi út 5. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Hozzájárulás víziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló 

pályázat benyújtásához 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gyakorlatilag ugyanaz a téma, mint az előbb, annyi különbséggel, hogy ebben az esetben a 

pályázat 70 %-os intenzitású, tehát itt kevesebb pénzt kell hozzárendelniük. Olyan sürgető 
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beruházásokat tudnak megvalósítani, amelyek a terveik szerint útépítéssel érintett területek. 

Célszerű ott ezeket a rekonstrukciós munkákat most, az idei évben megvalósítani a pályázat 

keretében. Ha utána kellene, akkor hiába fejlesztették az úthálózatot. Ha újra fel kell vágni, azt 

lehet úgy mondani, hogy nem túl szerencsés, de ennél élesebben fogalmaznának, ha kint a 

városban kérdeznék meg, hogy ez egy jó metódus lenne-e. Először megcsinálják a közműveket 

alatta, utána újítják fel az utakat. Ez lesz a tendencia, amennyiben támogatja a 

képviselő-testület ennek a pályázatnak a benyújtását.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1676   Száma: 19.01.24/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat #20; 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 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
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Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1676   Száma: 2019.01.24/19/0/A/KT 

 
 

15/2019. Kth. 

Hozzájárulás víziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló pályázat benyújtásához 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata az 1. sz. mellékletben szereplő 

hálózatrekonstrukciós munkák megvalósítása érekében részt kíván venni az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, a Víziközművek Állami 

Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás elnyerésére irányuló pályázaton. 

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

pályázatban foglalt munkák elvégzéséhez szükséges 3.826.510 Ft önerő összegét. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására, 

dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a munkák megvalósítására. 

 

Határidő: 2019.március 15. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Mátyus Zoltán Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Kőrösi út 5. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Olyan szerencsés helyzetben voltak, hogy a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság tudott rendkívüli ülést tartani a képviselő-testület ülése előtt, így 

ezt az osztósnak kiadott előterjesztést is meg tudta tárgyalni a bizottság.  

Röviden összefoglalná a témát. Itt a fürdő osztatlan területéről szól ez az előterjesztés. Mint azt 

mindannyian tudják, ennek a területnek van két külsős tulajdonosa jelen pillanatban, akik 

jogszerűen, a földhivatalnál bejegyzett módon tulajdonolnak osztatlan közösben egy 

2322/10000 és egy 45/10000 részt. Ennek az ingatlanrésznek a megvásárlásáról már egyszer 

tárgyalt a képviselő-testület. Ekkor kapta meg a felhatalmazást, hogy az adásvételi szerződésig 

eljuthassanak. Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, de a mai napon és ezért elnézést kér 

külön a képviselő-testület tagjaitól, mert ezt a nem kis horderejű kérdést osztósként behozni a 

mai napon nem biztos, hogy a legszerencsésebb volt. Reméli, hogy mindenkinek tudnak a 

kérdésére választ adni. Arra is igyekszik választ adni, hogy miért így történt ez, hogy került ez a 

mai napon az asztalukra. A mai napon még 11 órakor volt egy egyeztetés a paramétereket 

illetően. Miután ott nyugvópontra jutottak a tárgyalások, s előkészített volt már az adásvételi 

szerződés, szerette volna, ha a mai napon tudnak döntést hozni, hisz az előkészítés során is a 

mai napot célozták meg. Innen indultak a további határnapok, akár a fizetési konstrukciót, akár 

a földhivatali átírást tekintve. Újra kellett volna dolgozni ezeket a határidőket. Azt gondolja, 

hogy így volt a legjobb, ha az eredeti koncepciót követik. Ez viszont azt jelentette, mivel a mai 

napon is voltak tárgyalások, hogy nem ismerhette meg a képviselő-testület előzetesen az 

adásvételi szerződés szövegezését. Erre most itt a képviselő-testület időszaka alatt volt 

lehetőség. Ami a lényeg, ami a fősodor, hogy teljes egészében meg fogják tudni vásárolni a nem 

közösségi tulajdonosoknál lévő ingatlanrészeket. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezek az 

adásvételi szerződések aláírásra kerülnek és ma az a döntés születik, hogy ezeket alá lehet írni, 

akkor a Magyar Állam, a víziközmű cég és az önkormányzat lesz a kizárólagos tulajdonosa a 

területnek. Tehát elhárul minden akadály afelől, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket 

kidolgoztak, előkészítettek, valóban meg is valósíthassák.  

Hogy konkrétan miről szól a két adásvételi szerződés a Bácsfa Kft. esetében, ami a nagyobb 

részt jelenti, ez a 2322/10000. Ez 150 millió Ft-ról szól. Illetve a 45/10000 a Norfolk Hungária 

Kft. esetében pedig 15 millió Ft. Valamint az önkormányzat az adásvételi szerződés keretében 

szándékát fejezi ki a Mártírok útja körforgalom melletti ingatlan értékesítésére (szomszédos 

ingatlanuk van, a helyrajzi számát fejből nem tudja, egy 700 m2-es) a nekik értékesítő kft.-nek. 

Valamint még egy kis igazítással ezt a területet felemelik 1.500 m2-re. Összesen 1.500 m2-t ők 

fognak értékesíteni.  

Röviden erről szól ez a mostani adásvételi szerződés. Még egy fontos dolgot nem mondott el, ezt 

szeretné hangsúlyozni. Nyilván egy ekkora döntésnek a pénzügyi lába nem érdektelen. Itt arról 

beszélgetni kell mindenképpen, hogy amennyiben ennyi forrást kivonnak a 2019-es 

költségvetésből és elköltik rögtön januárban, akkor végrehajtható marad-e a költségvetésük, 

rendben le tud-e menni az idei év. 

Azt tudja mondani válaszként erre a még fel nem tett kérdésre, hogy a költségvetés nyilván 

előkészítési fázisában van. Vannak olyan terveik, akár útépítésre gondolva, említette azt már a 

közbeszerzési terv tárgyalásakor, elképzelhetőnek tartja, hogy lesznek olyan beruházások, 

amelyek saját forrásosak és csúszniuk kell. Vagy ilyen módon, vagy külső források 

bevonásával, amelyről zárt ülésen korábban a képviselő-testület tárgyalt. Azt gondolja, hogy 

megoldható, s a szerződésben szereplő határnapok is arra engednek garanciát, hogy amikor 

nekik nagyobb adóbevételeik érkeznek, akkor kell teljesíteniük. Nem gondolja azt, hogy ezzel a 

döntéssel, ha ezt elfogadják, egy olyan helyzetet teremtenek saját maguknak, ami 

ellehetetlenítené őket az idei év tekintetében. Úgy érzi a mai napon, hogy ezt a döntést el lehet 

fogadni. Azt kéri a képviselő-testület tagjaitól, hogy támogassák az adásvételt. Tisztázzák ennek 
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az ingatlannak a jövőjét a mai napon. Nem gondolja azt, hogy nagyobb árat kell most fizetniük 

költségvetési szempontból, minthogy némely fejlesztést nem az idei évben, hanem később, akár 

a következő, akár az azt követő években át kell tolni. Azt gondolja, ez nem nagy ár ahhoz képest, 

hogy a fürdőfejlesztés előtt pedig megnyílik a lehetőségük. Azt gondolja, ez egy olyan 

kulcskérdéskör, ami engedi azt, hogy háttérbe szorítsák bizonyos más igényeiket.  

Nagyjából ezt gondolta elöljáróban elmondani. Reméli, hogy sok olyan kérdést meg tudott 

válaszolni, ami felmerülhetett az előterjesztés olvasása során. Várja a kérdéseket. 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Vízkeleti Szabolcs képviselő: 

 

Kettő kérdése lett volna, az elsőre nagyjából megkapta a választ. 169 millió Ft-ról beszélnek, 

hogy ez mennyire terheli meg a 2019-es költségvetést. Erre a választ megkapta. A másik 

kérdése az, most ahogy nézegeti az előterjesztést, ki is számolta gyorsan, ha a két ingatlant 

külön veszi, akkor a 2321 tulajdonrészt megvásárolják 150 millió Ft-ért. Egy tulajdonrészt 

64.600 Ft-ért vesznek meg. A másik kft.-nél, ahol 45 tulajdonrész van összesen, ott 422.000 

Ft-ba kerül egy tulajdonrész. Mi miatt van ez a 6,5-szeres különbség. Alku tárgya volt, hogy 

ennyiért eladó, vagy más ingatlanok vannak ott. Osztatlan közös nem lehet.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Így osztódott szét az alku során, de azt gondolja, hogy az ő szempontjukból az a jobb, hogy az 

ÁFA-s rész a kevesebb. Az alku során ez így alakult ki, ezt tudja mondani. Nem ő határozta meg, 

melyik, hogyan alakuljon.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Azt gondolja, hogy ez a pusztán saját forrásból történő területvásárlás egy nagyon komoly 

döntés. Ahogy elhangzott, az idei év költségvetését nagymértékben meghatározza. Az első 

kérdés, amit itt szerinte mérlegelni kell, hogy a 2019-es évben és a meghatározó időszakban 

valóban a fürdőfejlesztést tekintik-e a legfontosabbnak. Városüzemeltetési szempontból erre 

kapásból nemet mondana, azonban városfejlesztési és a jövő szempontjából azt gondolja, hogy 

a fürdőfejlesztés kell, hogy a leginkább meghatározó legyen. Politikai oldaltól függetlenül az 

elmúlt időszakban a legtöbb impulzust ebből az irányból kapta. Bár nagyon sokakat 

foglalkoztat az utak és egyéb intézményeik sorsa, de a legtöbben a fürdőfejlesztést várják. Azt 

gondolja, hogy mivel ez áll a kiskunhalasi lakosság igényeinek a középpontjában, nekik ezt kell 

a leginkább támogatni. Azt gondolja, az is tény, nyilván ez politikai kérdés, hogy a fürdő 

területének ilyen mértékű elvesztésében elsősorban baloldali polgármesterek működtek közre. 

Az is baloldali polgármesterekhez és képviselő-testületekhez köthető, hogy három uniós 

fejlesztési időszakból maradt ki Kiskunhalas. Jelentős hendikeppel indultak 2014-ben. Mindig 

elmondták, ha a fürdőt fejleszteni akarják, a nulladik lépés a tulajdonviszonyok rendezése, hogy 

egyáltalán legyen miről beszélni. A másik pedig jelentős kormányzati források bevonása. Ez az, 

ami a tavalyi évben megtörtént és először a rendszerváltás óta Kiskunhalas több százmillió 

forintot kapott arra, hogy fürdőt fejlesszen. Első körben kutat szeretnének fúrni, illetve meg 

szeretnék tervezni ezt a több milliárdos fürdőberuházást. Ahhoz, hogy ez elinduljon, közösségi 

tulajdonba kell, hogy kerüljön a fürdő, amire Polgármester úr is utalt. Ha ez az adásvétel 
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megtörténik, onnantól kezdve már csak a Magyar Állam, Kiskunhalas Város Önkormányzata, 

illetve önkormányzati cég lesz tulajdonosa ennek a cégnek. Tehát ezt követően fordulhat az elő, 

hogy egyáltalán beszélhetnek fürdőfejlesztésről. Hiszen amíg nem tulajdonolja ezt az 

önkormányzat, illetve a Magyar Állam kizárólagosan, addig a külső tulajdonos bármikor 

megakadályozhatja a fejlesztést. Azért több olyan fejlesztés történt az elmúlt években, nemcsak 

az önkormányzathoz kapcsolódóan, ahol ez meg is történt. Ahhoz, hogy nyugodtan 

tervezhessenek fürdőfejlesztést, ahhoz meg kell vásárolni ezt a területet.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Az Alpolgármester úr szavaival élve ő az a képviselő volt, aki mind a közutak karbantartásával, 

javításával kapcsolatosan, illetve mind a fürdőfejlesztéssel kapcsolatosan is nagyon erős 

impulzusokat igyekezett tenni a városvezetés felé. Már korábban is hangoztatta, hogyha ez a 

városvezetés megépít egy új uszodát, akkor kifejezi az elismerését.  

Azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő. Azt tudja mondani, hogy ez egy bátor és 

egyben felelősségteljes döntés. Reméli, hogy felelősségteljes döntés is. Azt is látja, hogy ennek a 

területrésznek a megvásárlása nyilván egy irreálisan magas áron történik. Úgy gondolja, olyan 

fontos stratégiai lépés ez, ami indokolttá teheti, hogy magasabb vételárat is fizessen az 

önkormányzat ezért. Ezt is javasolta, hiszen egész biztos benne, hogy egy ilyen turisztikai 

fejlesztés városuk sok területén fog kedvező hatással lenni majd. 

Abban az esetben tudja támogatni ezt a döntést, ha a vételár kifizetése nem veszélyezteti az 

önkormányzati költségvetés egyensúlyát. Nyilván osztós anyagként került be eléjük, amennyire 

ilyen rövid idő alatt lehet, átgondolta ezt. Úgy gondolja, megoldható, hogy ne veszélyeztesse a 

költségvetési egyensúlyt. Egész biztos benne, hogy Polgármester úr ezzel sokkal régebb óta 

foglalkozik, s sokkal komolyabban átgondolta ezt. Támogatja ebben a döntésében és reméli, 

hogy egy nagyon komoly, felelősségteljes döntés lesz.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Azt tudja ígérni a képviselő-testületnek, hogy olyan költségvetést hoznak ide februárban, 

amelyik nyilván ezt a tételt tartalmazni fogja. Ezzel együtt jól végrehajtható és nem 

kozmetikázott számokkal, hanem egy megbízható és jól végrehajtható költségvetést fog 

mindenki megkapni a kezéhez nem is olyan soká. Szerinte 1-2 héten belül ezt ki is kell küldeniük. 

Csak megerősíteni tudja azt, úgy terveznek, hogy nyilván végig szeretnék csinálni ezt az évet is. 

Nem arról kell, hogy szóljon ez az év, most meghozzák ezt a döntést, utána mindenki hazamegy, 

befejezték a munkát, mert elköltötték az összes pénzt. Kell itt még a továbbiakban is döntést 

hozni és dolgozni. Reméli, ahogy elhangzott, nagyon komoly mérföldkő nem hátráltatja őket 

majd a következő időszakban, sokkal inkább lendületet kapnak és a fejlesztéseik beindulhatnak.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: 

 

Elhangzott az a kifejezés, hogy ez egy irreálisan magas vételár. Azt gondolja, ha a 

képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt a területet ennyiért megvásárolja, akkor nem egy 

irreálisan magas vételárról fog dönteni. A korábban elkészült értékbecslésekkel ez az ár 

összhangban áll. Azt is figyelembe kell venniük, hogy nem egy útszéli kaszálót vesznek meg, 

hanem egy olyan területet, ahol most is egy fürdő működik. Nyilván arról lehet vitatkozni, hogy 

az milyen állapotban van. A legfontosabb céljuk éppen, hogy ezt fejlesszék. Amellett, hogy itt 

jelen pillanatban is egy fürdő működik ezen osztatlan közös tulajdonú területen, ez a város 

egyik legfrekventáltabb helyén van fejlesztési szempontból. Azt gondolja, hogy ez nem egy 

irreálisan magas ár. Ez egy hosszú évek óta tartó tárgyalássorozatnak, amit Polgármester úr 



73 
 

folytatott le a tulajdonosokkal, egy ott kialakított reális kompromisszum. Mégegyszer mondja, 

hogy a korábban elkészült értékbecsléssel, a végén azt gondolja, hogy az ő szempontjukból 

talán kedvezően is összhangban áll.  

A másik fontos dolog, amit kiemelne, hogy 2019.elején eljutott az önkormányzat abba a 

helyzetbe, ahogy Polgármester úr is mondta, egy ilyen döntést meg lehet hozni anélkül, hogy ez 

veszélyeztetné a likviditásukat. Azt hiszi, ez egy fontos szempont abban a tekintetben, hogy 

2013-2014 között a Magyar Állam innen 4,5 milliárd Ft adósságot vitt el. Ez egy teljesen 

kivéreztetett önkormányzat volt. Az azóta eltelt időszakban úgy tudtak fejlesztéseket 

végrehajtani, hogy a fürdő megvásárlására is maradt pénze Kiskunhalasnak. Azt gondolja, 

hogy mindentől függetlenül ez egy nagyon fontos pozíció, amit az idei évre el tudtak érni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

További hozzászólás nincs, bízik benne, hogy minden kérdésre, felvetésre tudtak választ adni. A 

vitát lezárja és bízik benne, hogy a képviselő-testület egyhangúan tudja támogatni ezt a témát. 

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  
 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1677   Száma: 19.01.24/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; 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: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-gs-8j5jgAhWQ16QKHVRnAp8QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mekh.hu%2F&usg=AOvVaw0l9vRGe9VeYoafQRntnxZX
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Tapodi Attila Igen SHT 

Vízkeleti Szabolcs Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

 

     

1677   Száma: 2019.01.24/20/0/A/KT 

 
 

16/2019. Kth. 

Fürdő területéhez kapcsolódó ingatlan vétel 

 

H a t á r o z a t  

 

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

hogy a Bácsfa Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonát képező, Kiskunhalas belterület 2524/6 

helyrajzi szám alatt felvett „kivett fürdő és továbbképző épület” megnevezésű 3 ha 6644 m2 

alapterületű ingatlan 2321/10000-ed tulajdoni hányadának megvételére irányuló, 

150.000.000.- Ft vételárat tartalmazó, mellékelt adásvételi szerződést aláírja. 

 

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

hogy a Norfolk Hungária Befektetési Zrt. tulajdonát képező, Kiskunhalas belterület 2524/6 

helyrajzi szám alatt felvett „kivett fürdő és továbbképző épület” megnevezésű 3 ha 6644 m2 

alapterületű ingatlan 45/10000-ed tulajdoni hányadának megvételére irányuló, 15.000.000.- 

Ft vételárat tartalmazó, mellékelt adásvételi szerződést aláírja azzal, hogy  a jogügylet az Áfa 

törvény 142. § (1) bekezdés e.) pontja-a szerint, - figyelemmel az Áfa törvény 88. §-ra is - 

fordított áfa fizetési kötelezettség alá esik, ezért az Önkormányzat a vételár nettó összegét 

tartozik megfizetni az Eladó részére, míg a fennmaradó, áfá-nak megfelelő összeget köteles 

bevallani és befizetni az adóhatóság felé.  

 

3. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlásokra a 2018. évi költségvetésében már 48.000.000 

Ft-ot biztosított a foglalók rendezéséhez, mely jelenleg is rendelkezésre áll. A különbözetet, 

121.050.000 Ft összeget a 2019. évi költségvetésben biztosítja, egyben felhatalmazza a 

Polgármestert a forrásbiztosítással kapcsolatos döntések meghozatalára. 

 

4. A Képviselő-testület a 103/2018. Kth. számú határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

 

Határidő: 2019.március 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

Határidő: azonnal 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet 

elrendelése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Szokásos előterjesztésről van szó, minden év elején a képviselő-testület meghatározza az 

igazgatási szünetek rendjét.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1678   Száma: 19.01.24/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 
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Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1678   Száma: 2019.01.24/21/0/A/KT 

 

 

17/2019. Kth. 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkarendjében 2019. július 29., 30., 31., augusztus 

1., 2. napokra, valamint december 23., 30., 31., illetve 2020.január 2. napokra 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 

megtételére az igazgatási szünet alatti zavartalan feladatellátás érdekében. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünet közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1679   Száma: 19.01.24/22/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 
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Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1679   Száma: 2019.01.24/22/0/A/KT 

 

18/2019. Kth. 

Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: 2019.január 31. 

Felelős:  Hunyadi Péter ÜSZB elnök 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Hunyadi Péter ÜSZB elnök 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

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 
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#: 1680   Száma: 19.01.24/23/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat #24; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1680   Száma: 2019.01.24/23/0/A/KT 

 
 

19/2019. Kth. 

Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) sz. rendelet 4.§ (4) bekezdésében 
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foglaltakra figyelemmel elfogadja a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. 

 

 

 

Határidő: 2019.január 24. 

Felelős:  dr. Skribanek Zoltán PKGTB elnök 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

dr. Skribanek Zoltán PKGTB elnök 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

24 

 

24. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

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 

 

#: 1681   Száma: 19.01.24/24/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:48  

Típusa: Nyílt 

Határozat #25; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1681   Száma: 2019.01.24/24/0/A/KT 

 

20/2019. Kth. 

Beszámoló a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

H a t á r o z a t  

 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja a Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottsága átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolóját. 

 

Határidő: 2019.január 31. 

Felelős:  Váradi Krisztián KKSHB elnök 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Váradi Krisztián KKSHB elnök 

 

Határidő: azonnal 

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

25 

 

25. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve. 

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1682   Száma: 19.01.24/25/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #26; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1682   Száma: 2019.01.24/25/0/A/KT 

 
 

21/2019. Kth. 

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörökben hozott határozatairól 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019.január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

26 

 

26. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok 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 

 

#: 1683   Száma: 19.01.24/26/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 24 15:50  

Típusa: Nyílt 

Határozat #27; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 100.00 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 10 100.00 66.67 10 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 5   33.33 5 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Juhász György Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Hevesiné Vincze Éva Távol FIDESZ 

Patocskai Tamás Távol JOBBIK 

Váradi Krisztián Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1683   Száma: 2019.01.24/26/0/A/KT 

 

 

22/2019. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló január havi beszámolót.  

 

 

 

Határidő: 2019.január 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a mai testületi ülésük utolsó napirendi pontján is végigértek. Köszöni mindenkinek a mai 

munkáját, további szép napot kíván.  

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Kuris István László :)     (:Tapodi Attila :) 

 

 

 


