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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File: D:\Tesületi ülések\20190627\2019 június 27 002.NAPLO 

 

Ülés ideje: 2019.06.27.        13:57 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme (6400 

Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

3. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

5. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7.  

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.  

 

(12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

1. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

2. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

3. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (3 fő 20 %) 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Komlósné dr. Fekete Anikó     jegyző 

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 

Csendes Ildikó  pénzügyi és gazdálkodási 
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osztályvezető 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Baics Tamás        környezetvédelmi referens 

Stírné Prikidánovics Tímea     KIGSZ vezető 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kuris István László és Váradi Krisztián képviselőket. 

 

Zárt ülés a mai napon nem volt.  

 

1.) NAPIREND ELŐTTI KÉPVISELŐI FELSZÓLALÁS 

 

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

 

Hunyadi Péter képviselő: 

 

Kiskunhalas neve a napokban bejárta az országos sajtót. Június 21-én, pénteken került sor 

városuk büszkesége, a megújult Csipkeház és Csipkemúzeum ünnepélyes átadására. A 

Csipkeház és Csipkemúzeum felújítására a Kiskunhalas Város Önkormányzata által megnyert, 

„Csipkeház látogatóbarát fejlesztése” elnevezésű pályázati projekt keretében nyílt lehetőség. A 

második ütemben került sor a Csipkemúzeum megújítására. Jelen beruházás keretében a több 

mint 40 éve használt tárolókat cserélték újra. A XXI. század elvárásainak megfelelő, modern, 

színes környezetben kerül bemutatásra a halasi csipke. Így sokkal magasabb szinten tudják 

ezután végezni feladatukat. Ugyanis az ő feladatuk és kötelességük megőrizni és továbbadni, 

gazdagítani az emberiség közös kultúrkincsének egy darabját, a világon egyedülálló halasi 

csipkét. A csipke nem multinacionális, véletlenül sem multikulturális, hanem egyedi, gazdag 

hozzáadott értéket hordozó, halasi. Hagyomány és modernitás. Ez együtt az új Csipkeház. A 

Thorma János múzeum Bay-gyűjteménye mellett egy újabb európai szintű kiállítótér születik 

Kiskunhalason. A halasi identitás egyik legfontosabb eleme a csipke, amely az itt élők 

kreativitásáról tesz bizonyságot. Joggal lehetnek rá büszkék. Ez a büszkeség természetesen 

felelősséggel jár, amely felelősségvállalás öltött testet a megújult épületben. A csipke 

közalapítvány és mindannyiuk legfontosabb feladata a marketing és tájékoztatás, hogy a 

megújult Csipkemúzeum hírére minél több látogató érkezzen városukba és minél többen 

felfedezzék a csipkét, mint exkluzív ajándékot, mint jutalmazásra, díjazásra alkalmas egyedi, 

különleges tárgyat. Új felhasználási lehetőségére láttak szemet gyönyörködtető példát, a 

megnyitó ünnepségen rendezett divatbemutatón, ahol ruhaköltemények díszítő elemeként jelent 

meg a csipke. A jövő nemzedékének megszólítását és érdeklődésük felkeltését szolgálják az 

interaktív eszközök. Lesz lehetőség virtuális csipkevarrásra és csipke kvíz kitöltésére, valamint 

mobiltelefonon történő tárlatvezető alkalmazás használatára. Kér minden halasi polgárt, hogy 

látogasson el a megújult Csipkeházba, és vendégei, ismerősei figyelmét is hívja fel a 

lehetőségre. Érezzék mindannyian közös ügynek, hiszen az is. Egy olyan közös ügy, amely 
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összeköti őket. Úgy gondolja a testület jól döntött e pályázati projekt elindításával. Köszönet 

illeti a hagyomány őrzőit, felelős őrállóit, a támogatókat és mindenkit, aki alkotó részese a 

csodának.   

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Az elmúlt testületi ülésen interpellációban érdeklődött a csatornaberuházás szavatossági 

igényeinek rendezésére irányuló megállapodásról. Azt a választ kapta, hogy a megállapodás a 

kivitelező asztalán hever aláírás céljából. A vállalkozóval történt megegyezést 

2018.novemberében fogadta el a képviselő-testület. Azóta hét hónap telt el. Ez az idő arra volt 

elég, hogy megírjanak egy szerződést, amelynek a részleteiről egyébként már megállapodtak. 

Még mindig nem sikerült lezárni. Ezt nevezi ő időhúzásnak. Azt már meg sem merte említeni 

Polgármester úr a válaszában, hogy mikor került ez a szerződés a vállalkozóhoz. Nem tudja, de 

nem csodálkozna, ha az interpellációja után került volna oda. Pontosan egy évvel ezelőtt szólalt 

fel időhúzás témában, akkor szintén közmeghallgatás volt. Most is közmeghallgatás volt. Sokan 

pontosan az időhúzást vetették a városvezetés szemére. Két és fél éve húzódik ez az ügy, sokszor 

történt határidő módosítás és a részleteket igyekezett a városvezetés eltitkolni a nyilvánosság 

elől. A legutolsó döntés is zárt ülés keretében történt, s semmilyen tájékoztatás nem követte ezt. 

Már csak pár hónap van a ciklus végéig. Ennyi idő alatt sajnos nem sikerült megoldania a 

cselekvő testületnek ezt a feladatot. Most szeretné kifejezni a köszönetét azon lakosok nevében, 

akik azóta is a tönkretett, kátyús utakon járnak, hogy sikerült ilyen sokáig elhalogatni ezt a 

városvezetés számára kellemetlen feladatot. Köszöni, hogy meghallgatták.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az a híre van Képviselő úrnak, hogy a szerződés itt van aláírva. Éppen a beszerzéséről 

gondoskodnak, hogy legyen, aki megoldja a feladatot. Lehet azt mondani, hogy ezt a kérdéskört 

nem kezelik megfelelően a helyén. Azt gondolja, az egy sikertörténet, hogy ez az ügy nem egy 

bíróság előtt lévő, évekig elhúzódó, már nem az a része, amikor erre felkészültek, mert persze 

szakértőt hívtak meg ők is ebbe az ügybe, hogy egyáltalán az igazuk megfelelően alátámasztott 

legyen. Szerinte annak is köszönhető, hogy ez az ügy megfelelő kimenetelt kapott. Higgye el, 

hogy ennek a témának a megoldása, azt gondolja, ha hagyták volna, hogy más mederben 

menjen, akkor sokkal tovább elhúzódhatott volna. Szerinte ez az egy jó út volt, amit bejártak. A 

szerződés alá van írva, itt van náluk, ott van a kivitelezőnél, meg fogják kapni a forrásokat és ki 

fogják javítani a hibákat. Nincs itt semmi extra. Meg fogják oldani a problémát és a dolog 

rendezve lesz. Elhiszi, hogy Képviselő úr rendkívül türelmetlen a kérdésben, mert a saját 

projektjeként kezeli, de ettől még ez az ügy halad a maga menetrendjében. Hiába állapodtak 

meg persze a fő vonalakban akkor, amikor bejelentették ennek az ügynek a sikerét, de azért egy 

szerződés aláírása, főleg egy ilyen érzékeny szerződés, ahol csomó jogi kérdés volt, ami még 

tisztázásra várt, elhúzódott egy darabig. Senki nem gondolta azt, hogy ezt nem akarják 

végrehajtani. Végre lesz hajtva. Azt gondolja, hogy ezt az idei évben le is fogják tudni zárni 

teljes egészében. A téma rendben lesz.  

 

Farkas Dániel alpolgármester: (Ügyrendi) 

 

Az lenne a javaslatuk, hogy olvassák el az SZMSZ-üket (lásd: szervezeti és működési 

szabályzat). Le van írva, hogy napirend előtti felszólalásban nem lehet olyan kérdést érinteni, 

ami napirendként szerepel. Ez interpelláció volt és erről fognak ma napirendként tárgyalni. Ez 

az egyik.  

A másik, hogy az SZMSZ azt is leírja, hogy amiről interpellációként lehet tárgyalni, arról nem 
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lehet napirend előtt felszólalni. Ez lenne a javaslata Képviselő úrnak, hogy olvassa el, ha már 

öt éve itt ül, egyszer az SZMSZ-t, hogy mi alapján dolgoznak.  

A csatornázás kapcsán szerinte két emberrel nyugodtan beszélgethet, akikkel egy csapatban 

indultak 2014-ben. Ők Vili Gábor és Gyovai István. Ők vezették ezt a csatornázás kivitelezést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ha az interpellációs válaszok között szerepel, akkor kéri Képviselő urat, hogy ettől a jövőben 

tartózkodjon, hogy ezeket a témákat napirend előtt érinti.  

 

 

2.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEKRŐL, DÖNTÉSEKRŐL 

 

A tájékoztató írásban mellékelt.  

 

(Előadja: Darányi Lili szervezési ügyintéző) 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

osztósként érkezett " A Gördülő Fejlesztési Terv módosítása" című előterjesztést 14. 

napirendként tárgyalják.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén az általa fentebb ismertetett napirend elfogadásáról kéri a képviselők 

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1827   Száma: 19.06.27/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat #1; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 
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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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1827   Száma: 2019.06.27/0/0/A/KT 

 

124/2019. Kth. 

Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 27-i ülésére kiküldött 

meghívót kiegészíti az osztósként érkezett „A Gördülő Fejlesztési Terv módosítása” című 

előterjesztéssel, melyet 14.napirendi pontként kíván tárgyalni. 

 

Az ülés napirendjeit az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND: 

 Napirend tárgya: 

 

Napirend 

előadója: 
1.  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

2.  A múzeum, a könyvtár, a bölcsőde és óvodák alapító okiratainak 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

3.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

4.  A központi alapellátás -  orvosi ügyelet - biztosítása  Fülöp Róbert 

polgármester 
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5.  A 77/2019. Kth. számú határozat módosítása Fülöp Róbert 

polgármester 

 

6.  Kiskunhalas 2030 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

7.  A Tölgyfa Étterem megvásárlása  Fülöp Róbert 

polgármester 

 

8.  A Tiszti Klub új bérleti szerződésének előkészítése 

 

Fülöp Róbert 

polgármester  

 

9.  Ingatlancsere-megállapodás a Kiskunsági Viziközmű-szolgáltató Kft.-vel 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

10.  Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Róna utcában 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

11.  Sportfejlesztési támogatási szerződés aláírása birkózócsarnokhoz 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

12.  A 2358/1 hrsz alatti kutyakiképző központ tulajdonba vétele Fülöp Róbert 

polgármester 

 

13.  A 2246 hrsz alatti ingatlan földrajzi megjelölése (Újszandec – Nowy Sacz 

sétány) 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

14.  A Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

15.  A városi távhő területén villamos energia- és hőtermelő berendezés 

elindítása   

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

16.  2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és létszáma  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

17.  2019/2020. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda 

telephelyén indítandó óvodai csoportok számának és óvodai létszámának 

meghatározása  

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

18.  Pirtó Község Önkormányzatával 2016. évben kötött Köznevelési szerződés 

módosítása 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

19.  Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság I. félévi 

működéséről 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

20.  Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi ellátásáról Fülöp Róbert 

polgármester 
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21.  Tájékoztató Kiskunhalas Város 2018. évi környezeti állapotértékeléséről Fülöp Róbert 

polgármester 

 

22.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

23.  Interpellációs válaszadás Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 

Képviselői interpelláció. 

 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

1 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

A bizottságok elé egy új anyag került kiosztásra. Bízik benne, hogy akik a bizottsági ülésen nem 

vettek részt, azok is megkapták az új anyagot. Azóta módosítás nem történt benne, illetve a 

könyvvizsgáló asszony is elfogadásra alkalmasnak találja az anyagot mind pénzügyileg, mind 

számvitelileg. 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ami miatt módosítani kellett utolsó pillanatban is a költségvetésen, a Szentháromság térre 

vonatkozó pályázatuk, ahol az önerő igazolását már az idei évi költségvetésben kérte a pályázat 

kiírója, hogy szerepeltessék. Ezért át kellett rajzolni a költségvetést az utolsó pillanatban is. Ez 

az, ami miatt új verziót kellett, hogy kiadjanak. Ezzel együtt azt gondolja, jó dolgokat lát az, aki 

végigolvassa a költségvetés módosítását. Hiszen azt tapasztalhatják, hogy a járdaépítési keret, 

amit eredendően a költségvetésben 4 millió Ft-os tételben határozott meg a képviselő-testület 
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februárban, ez mostanra elfogyott. További egy millió forintot tesz át most át a 

képviselő-testület ezzel a módosítással a járdaépítésekre. Szerinte ez egy nagyon üdvös é jó 

dolog, hogy el tudták ezt a forrást költeni itt a tavaszi időszakban. Remélik, hogy a járdaépítési 

kedv nem áll meg és tovább fog tudni szépülni városuk. Ebben a költségvetés módosításban 

szerepel a tanyafejlesztési pályázat, illetve ügyfélhívó rendszer, valamint az európai parlamenti 

választás is többek között.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1828   Száma: 19.06.27/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:14  

Típusa: Nyílt 

Határozat #2; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 10 83.33 66.67 10 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 2 16.67 13.33 2 

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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Patocskai Tamás Tart. JOBBIK 

Váradi Krisztián Tart. SHT 
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Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1828   Száma: 2019.06.27/1/0/A/KT 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 17/2019. (VI.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      9.303.860.426 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  9.201.294.849 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  9.303.860.426 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  3.933.905.802 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 5.267.389.047 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 772.723.773 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 4.494.665.274 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 

összegét    102.565.577 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          67.470.577 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 5.369.954.624 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 840.194.350 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 4.529.760.274 Ft-ban 

állapítja meg. 
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A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  5.369.954.624 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.479.797.218 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  3.890.157.406 Ft 

  

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.867.481.365 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b ,3c, 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei helyébe e 

rendelet 1., 2a., 2b.,  3a., 3b., 3c, 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.” 

 

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

2 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A múzeum, a könyvtár, a bölcsőde és óvodák alapító okiratainak módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető: 

 

Itt csak meg szeretné köszönni egyrészt annak a pénzügyi dolgozónak a munkáját, aki az alapító 

okiratokat elkészíti, továbbítja a kincstár felé és egyeztet velük, hiszen ez az intézményeknél 

olyan fontos dolog, mint például egy cégnél a cégbírósági bejegyzés. Nagyon precízen és 

pontosan kell ezt benyújtaniuk a kincstár felé. Valamint szeretné megköszönni mind az 

intézmények könyvelőinek, mind a hivatal könyvelőinek a munkáját a kormányzati funkciókkal 

való könyveléssel kapcsolatban, amit most ugye az alapító okiratokban is bővítenek. Hiszen, ha 

nem helyes kormányzati funkcióra könyvelnek, akkor akár normatív visszavonás, vagy 

támogatás elvonás is járhat ezzel. Ugyanis két-három éve a kincstár az ellenőrzéseknél ezt 

kiemelten figyeli. Mégegyszer szeretné megköszönni a könyvelők munkáját.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Külön kiegészítést ehhez az előterjesztéshez nem tesz. Ezek gyakorlatilag technikai jellegű 

módosítások az alapító okiratban.  
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-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és az alapító okiratok módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1829   Száma: 19.06.27/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat #3; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter 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 

Juhász György Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 
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1829   Száma: 2019.06.27/2/0/A/KT 

 

125/2019. Kth. 

A múzeum, a könyvtár, a bölcsőde és óvodák alapító okiratainak módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 

alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi 

Könyvtára alapító okiratának módosítását a 3. melléklet szerint jóváhagyja, így az 

egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. melléklet szerinti formában és tartalommal 

elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító 

okiratának módosítását az 5. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű 

alapító okiratot a 6. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okiratának módosítását 

a 7. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 8. 

melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

5. A Képviselő-testület a Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítását a 9. 

melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 10. melléklet 

szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

6. A Képviselő-testület a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítását a 11. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító 

okiratot a 12. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

 

7. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 

alapító okiratok és a módosító okiratok aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

 

Határidő: 2019.július 4. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Ady E. u. 4. 

Százszorszép Óvodák, Vasút u. 2. 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Kuruc vitézek tere 17. 

Thorma János Múzeum, Köztársaság u. 2. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Május 1. tér 3/A 

Martonosi Pál Városi Könyvtár, Szövetség tér 11. 

Stírné Prikidánovics Tímea igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete, Kuruc vitézek tere 17. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
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Oláhné Rózsa Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

3 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. 

(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető:  

 

Egy nagyon rövid kiegészítés, ami örömteli hírrel párosul. A rendelet elfogadása után a 

működési engedély holnapra elkészül, ami azt jelenti, hogy július 1-jétől elkezdi munkáját a 

III.számú tanyagondnoki szolgálat.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nagyon jó hír, köszönik szépen, hiszen ez a jelenti, hogy a harmadik szolgálat is valóban be tud 

indulni az idei második félévtől. Ez hárommal több, mint ami öt évvel ezelőtt volt. Nagyon 

örülnek neki.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1830   Száma: 19.06.27/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat #4; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 
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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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter 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 

Juhász György Távol FIDESZ 

Tapodi Attila Távol SHT 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1830   Száma: 2019.06.27/3/0/A/KT 

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 18/2019. (VI.27.) 

rendeletét az alábbiak szerint: 

 

„Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 1.1.20 pontjában biztosított 

véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 18/2014. ( XI.28) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 2.1.15. 
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pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 8/A.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8/A. § 

Tanyagondnoki szolgáltatás 

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok Kiskunhalas Város külterületi, 

tanyasi lakott helyein az intézményi hiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes 

alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 

szükségletek biztosításának segítése a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központjának I., II. és III. számú Tanyagondnoki Szolgálatok Szakmai Programjai 

szerint azok 1. sz. mellékletében meghatározott tanyagondnoki körzet vonatkozásában.” 

2.§ 

Ez a rendelet 2019. június 27. napján 16:00 órakor került kihírdetésre, 2019. június 27. napján 

16:30 órakor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” 

 

 

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

4 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A központi alapellátás - orvosi ügyelet – biztosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető: 

 

Az indokolja a kiegészítést, hiszen új változatban kapták meg az előterjesztést. Az önkormányzat 

eltökélt szándéka, hogy a korábbi időkhöz képest ismét a kórházban lássa el, láttassa el az 

orvosi ügyeletet. Hosszú hónapokat dolgoztak azon, hogy ez megtörténjen, azonban több idő 

szükséges a kivitelezéshez. Éppen ezért a folyamatos orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 

érdekében kötniük kell egy szerződést a jelenlegi külső egészségügyi szolgáltatóval. 

Természetesen az egyeztetés megtörtént, vállalja az átmeneti időszakra. Nyilván a közeljövőben 

még egyszer vissza fog kerülni azzal az elhatározással és kivitelezhető szándékkal, hogy az 

ügyeleti ellátás visszakerül a kórházba.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Alapvetően minden elhangzott, ami kiegészítést ő is tudott volna tenni. További információt ő 

sem tud hozzáfűzni.  

 

-----Kérdések----- 

 

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

 

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

szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1831   Száma: 19.06.27/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #5; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1831   Száma: 2019.06.27/4/0/A/KT 

 

126/2019. Kth. 

A központi alapellátás -  orvosi ügyelet – biztosítása 
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H a t á r o z a t  

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a Központi Háziorvosi Ügyelet feladat ellátását 

szolgáltatási koncessziónak minősíti.  

 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az eljárás előkészítésére és lefolytatására és ezzel összefüggésben a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az Emergency Service  Egészségügyi Szolgáltatóval – 2019. augusztus 

01. napjától, 2019. december 31. napjáig – kötendő feladat-ellátási szerződés  

aláírására. 

 

Határidő: 2019.június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

5 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 77/2019. Kth. számú határozat módosítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gyakorlatilag a tanyagondnoki szolgálat, amivel kapcsolatos ez a határozatmódosítás. 

Korábban ugye már ezt meghozták, de a kormányhivatallal történt egyeztetések után 

szükségessé vált, hogy ezen a határozaton módosítsanak. Ez szükséges ahhoz, hogy július 

1-jétől meginduljanak. Nemcsak a rendeleten, hanem a meghozott határozatukon is módosítani 

szükséges.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1832   Száma: 19.06.27/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat #6; 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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1832   Száma: 2019.06.27/5/0/A/KT 

 

127/2019. Kth. 

A 77/2019. Kth. számú határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t  
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a HTKT további 

egy Tanyagondnoki Szolgálatot (III.) alapítson 2019. július 01., legkésőbb a döntés 

véglegessé válásának napjától, azzal, hogy a létrehozott Tanyagondnoki Szolgálat 

alapításához és működéséhez szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2019. Kth. számú határozat 1. 

és 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

6 

 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Kiskunhalas 2030 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Gyakorlatilag ez a tanulmány, ami elkészült, arról szól, hogy felülvizsgálták az elmúlt években 

történt fejlesztéseket és fókuszcsoportos kutatással kijelölték a következő évek megoldandó 

problémáit. Nyilvánvalóan ez az anyag egyfajta utat jelöl ki az önkormányzat számára a 

tekintetben, hogy milyen problémákkal, milyen feladatokkal találhatják magukat szembe a 

következő években. Azt gondolja, hogy érdemes ezt végigolvasni. Ez az anyag jól összegzi 

azokat a kérdéseket, amelyekkel találkozhatnak, akár itt, amit ő kiemelne, az okos tekintetében. 

Vannak már olyan települések, amelyek bevezettek bizonyos szolgáltatásokat, de ő azt 

gondolja, hogy a jövő és a jövő kihívásai leginkább erre a területre fognak összpontosulni a 

következő években, évtizedekben. Ezen fog múlni az, hogy mennyire marad élhető egy város és 

mennyire fogja tudni szolgálni a településeken lakók mindennapjait. Elöljáróban ennyit 

kívánna elmondani és természetesen, ha lesz kérdés, hozzászólás, akkor ezekre igyekszik 

válaszolni.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 
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Váradi Krisztián képviselő: 

 

Azt gondolja, hogy nincs könnyű helyzetben egy ellenzéki képviselő, amikor egy ilyen napirendi 

pontról kell tárgyalni és hozzászólni. Azt gondolja, hogy legjobban akkor jár el ellenzéki 

képviselőként, ha őszintén, korrektül és nyíltan foglal állást emellett az előterjesztés mellett. 

Természetesen érthető, hogy egy ciklus vége felé közeledve a városvezetés elszámol egyrészt az 

előző megfogalmazott programjáról, de ebben semmi kivetnivaló nincsen. Bármely 

városvezetés így tenne, sőt azt gondolja, kötelessége is a választók felé elszámolni, hogy mit 

valósított meg abból, amit vállalt a ciklus elején. Nyilvánvalóban megfogalmazza a következő 

időszakra vonatkozó tervét. Ez is része. Egyrészt kampány közeledik, másrészt azt gondolja, 

ebben sincs kivetnivaló, hiszen egy városnak egyébként is szükséges tervezni. Azt gondolja, 

hogy ez a napirendi pont, hogy itt van előttük, alapvetően helyén van, rendben van.  

Miután a napirendi pont is egy összegzéssel kezd az előző programra visszautalva, így ő is hagy 

tegyen egy rövid visszautalást. A ciklus során párszor a túloldalon ülő képviselőtársaktól 

megkapták, különösképpen Alpolgármester úrtól, hogy az ellenzék ellene van a fejlődésnek. Azt 

hiszi, hogy Hunyadi képviselő úr is elmondta ezt egyszer-kétszer, ellene van a fejlődésnek, nem 

örülnek a pályázatoknak, a sikereknek. Szeretné hangsúlyozni, hogy ez egyáltalán nem így van. 

Most ennek a napirendi pontnak a kapcsán is szeretné elmondani, hogy valóban az itt 

megfogalmazott projektekben szépen látszik, hogy tényleg sok minden megvalósult abból, amit 

vállalt a városvezetés. Ezeket véleménye szerint kivétel nélkül mind támogatták. Talán egy-két 

esetben volt, amikor nem igen-nel szavaztak, hanem tartózkodtak. Ennek egy kiemelt példája a 

múzeumfejlesztés volt. Akkor is elmondták, hogy nem magát a fejlesztést ellenzik, hanem akkor 

az nem volt számukra elfogadható, hogy fedezet biztosítása nélkül vágott bele az önkormányzat 

és hozott kötelező jellegű döntést. Gyakorlatilag a projekteket mindig támogatták. A ciklus 

elején azt gondolja, hogy próbáltak konstruktív ellenzék lenni. Ennek a napirendnek a jövőbe 

mutató kapcsán is egy ilyen konstruktív álláspontot szeretne foglalni. Áttanulmányozta, 

átolvasta ezt az előterjesztést. Azt gondolja, hogy ezt meg fogja szavazni és támogatni fogja, 

hiszen ha valaki most őt kérdezte volna meg, hogy miket kell felvázolnia hirtelen önkormányzati 

képviselőként Kiskunhalas város jövőjéről, azt gondolja, hogy ő maga is ugyanezeket, vagy 

hasonló célokat fogalmazott volna meg. Azt gondolja, attól, hogy az ember ellenzéki képviselő, 

nem feltétlen kell, noha a költségvetést rendre nem szokták elfogadni, de ez nem azt jelenti, 

hogy mindenre alapvetően nemet kell mondani. Ami a város javát szolgálja, ami jó, azt 

gondolja, hogy ellenzéki képviselőként is korrektül azt ki kell mondani, hogy ez jó, ez 

támogatandó, támogatható cél. Eleve 2030-ig előre nagyon hosszú távon nem is tudnak 

tervezni csak maximum koncepcionálisan, hiszen sok minden paraméter még ismeretlen. Ezen 

keretek között véleménye szerint ez, módszerét tekintve is, a fókuszcsoportos vizsgálattal együtt, 

úgy gondolja, hogy ennél többet jelen pillanatban nem tehet a városvezetés, ezért ő támogatja 

ezt az előterjesztést.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nagyon örül Képviselő úr hozzáállásának. Egyetlen dolgot hagy mondjon el. A múzeumos 

döntésnél nem voltak forráshiányosak. Egyetlen dolog történt, hogy gyakorlatilag minden 

meglévő forrásukat akkor a múzeumfejlesztésre rá kellett volna költeniük, ha úgy maradnak, 

hogy nem nyer az a pályázat. Meg tudták volna valósítani abban az esetben is. A forrás 

rendelkezésre állt a költségvetésben ott 2017. februárjában, csupán vélhetően nagyon sok más 

olyan fejlesztés maradt volna el, amelyeket így meg tudtak valósítani, hogy a pályázatuk 

egyébként sikeres volt. A forrás rendelkezésre állt a költségvetésben. Ennyi finomítást szeretett 

volna csak tenni a hozzászóláshoz. Köszöni szépen mégegyszer.  
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Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Abból a szempontból közelítené meg ezt az előterjesztést, hogyha megvizsgálják ciklusokra 

visszamenőleg, egy adott önkormányzati időszak lezárásakor az adott polgármester miként 

cselekedett és miként járt el, akkor véleménye szerint az jól megmutatja azt, hogy milyen ciklust, 

milyen időszakot zártak le az adott testületek. 2002-ig menne vissza. Ülnek itt olyan képviselők, 

akik akkor is tagjai voltak a képviselő-testületnek. Akkor élt az a szabály, hogy három ciklus 

után nyugdíjba mehetett egy polgármester. Azt gondolja, hogy az akkori polgármester ilyenkor 

már réges-rég a centit vágta. 2006-ban Várnai polgármester úr az újrázásra készült. Politikai 

értelemben nagyon jó módszert alkalmazott. Javasolja a hozzá hasonlóan elszántaknak, hogy 

lapozzák fel az akkori Halasi Tükör újságot. Két és fél hónapon keresztül hetente legalább két 

oldalas hirdetések mentek az akkori fejlesztésekről. Majd 2010-ben itt is a centivágás időszaka 

következett be. 2014-ben pedig az akkori polgármester, Gyovai István is azt hiszi, hogy a 

centinek a végén járt, annyi különbséggel, hogy ő 2010.óta vágta, s közben öt alpolgármestert 

megevett. Ami a legszembetűnőbb különbség, amit most látnak, hogy van egy olyan 

polgármester, aki úgy akarja lezárni a ciklust, hogy felvázol egy olyan jövőképet, ami az elmúlt 

évek eredményeire, fundamentumaira építkezik. Véleménye szerint ennek talán a legnagyobb 

dicsérete lesz, ha az ellenzéki képviselőtársak is el tudják fogadni.  

Magának az anyagnak a részleteibe nem szeretne belemenni. Egy dolgot mindenképpen 

kiemelne, ez a turizmus középpontba állítása, hiszen a legtöbb projektjük jelenleg is a gazdaság 

ezen ágazatán fut. Véleménye szerint Kiskunhalasnak ez az egyik legkomolyabb kitörési pontja 

és erre kell a következő évek, évtizedek fejlesztéseit is alapozni, illetve köré kell ezeket felfűzni. 

Ma már többször szóba került a Csetényi park és a buszmegálló kérdése. Ennél a két pontnál 

egy nagyon fontos tényt szeretne leszögezni. Ezeket a pályázatokat megnyerték, ezeknek 

pályázatoknak a forrása továbbra is rendelkezésre áll. Ahogy Polgármester úr is elmondta, a 

Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlákon ott van. Ha nem állt volna a feje tetejére az 

építőipar, nem lett volna ekkora csúszás, ezek már elkészültek volna. De mivel a forrás megvan, 

ezek el fognak készülni. Örül, ha emiatt többen aggódnak, de őket egyelőre arra kell kérnie, 

hogy egy kicsit legyenek még türelemmel.  

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Mindig felemelő érzés ilyen eredményekről beszámolót hallani. Ő is majdnem teljesen 

elérzékenyült. Azért jobb érzés, amikor az ember a halasi lakosokkal való beszélgetés kapcsán 

hallja ugyanezeket az eredményeket, ugyanezt a beszámolót, hogy micsoda sikeres a város 

munkája. Megmondja őszintén, hogy kritikusabb volt, mint a képviselőtársa, tartózkodott a 

bizottsági ülésen és most is tartózkodni fog. Úgy érzi, hogy ez fejezi ki leginkább a hozzáállását, 

a véleményét. Ugyanis nagyon sok pontjával egyet tud érteni az előterjesztéssel és a város 

eddigi munkájával is. Sorolhatná az adóintézkedéseket, a turisztikával kapcsolatos 

intézkedéseket, a terveket. Úgy gondolja, minden vezetés úgy készít terveket, hogy az hangzatos 

legyen és mindenki számára kívánatos célokat jelenítsen meg. Azt gondolja, hogy ezzel az 

eddigi teljesítményt is teljes mértékben legalizálná. Továbbra is az időfaktort látja 

problémásnak, amit tavaly is a közmeghallgatáson megerősítettek a felszólalók és most is 

megerősítették. Ők hozták fel a Csetényi parkot. 2017.nyár elején a Polgármester úr 

nyilatkozott a médiának, hogy már 2018.nyarán mindenki használhatja azokat, amiket ott 

felsoroltak. Még egy kapavágás nem történt, de azóta egy év elmúlt. Ugyanígy az autóbusz 

pályaudvart is kiposztolta a facebook oldalára, hogy ősszel, 2018.novemberében kezdődik a 

felújítás, de semmi nem történt. Megnézve a táblázatot, 25 pályázatból összesen 3-at sikerült 

befejezni. Ezekből is volt, ami jóval korábban elkezdődött. Ez egy 7 %-os teljesítmény, ha az 
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összegeket nézi. Azt gondolja, ehhez azt is figyelembe kell venni, hogy az adósságkiváltások óta 

az önkormányzatoknak a feladata és hatásköre jóval alulmarad az előtte lévő időszakhoz 

képest. Tehát nem kell kórházat üzemeltetni, nem iskolákat ilyen módon fenntartani. 

Meglátszódik, hogy nincsenek is már olyan hosszú ülések. Hol vannak már az estébe nyúló 

ülések?! Azt gondolja, jónak tartja, hogy magyarázkodjanak, miért haladnak ilyen lassan a 

dolgok. Nemcsak ő kérdezi, hallották a közmeghallgatáson is, többen elmondták. Kéri, ne csak 

felé irányítsák azt a kritikát, hogy csak ő kérdezi, miért haladnak ennyire lassan a dolgok. 

Lépten-nyomon ezzel lehet találkozni, ezzel a kérdéssel. Azt gondolja, jogos az a 

magyarázatkérés az emberek részéről, hogy nem készült el a Csetényi park, egy kapavágás 

sincsen, akkor magyarázzák el, mert nem hallottak erről igazándiból semmit, a sajtóban, sem 

sehol  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

A helyzet az, hogy valószínűleg túlságosan optimisták. Több alkalommal is elhittek olyan 

szcenáriókat, forgatókönyveket, amelyek arra engedtek következtetni, hogy ők ezeket a 

projekteket valóban hamarabb be fogják tudni fejezni, hamarabb el fogják tudni kezdeni, 

gyorsabban a végére jutnak. Azt kell, hogy mondja, ezeket már elmondta, tehát önmagát fogja 

ismételni, de hát Képviselő úr is önmagát ismétli. Gyakorlatilag ugyanaz elhangzott, mint ami a 

napirend előtti felszólalásban is.  

A pályázatok jelentős részében, gyakorlatilag azt tudja mondani, hogy majdnem minden 

pályázatuk esetében, a támogatói döntés és a pályázat benyújtása között jelentős idő telt el. 

Ebben a jelentős időszakban nagyon komoly mértékben növekedtek a bérek és az építőipar 

leterheltsége is nagyon komoly mértékben emelkedett. Ez azt eredményezte, hogy azokat a 

pályázataikat, amelyeket eredendően beáraztak adott évben, adott árszinten, ezeket 

megvalósítani csak úgy, hogy megnyerték a pályázatot, kiírják a közbeszerzést és örülnek neki, 

hogy kész van, rendben van, így nem lehetett véghezvinni. Ha ezt így csinálták volna, akkor nem 

találnak rá kivitelezőt. Ez azt jelentette, hogy újra kellett terveztetni magát a projektet. Ez 

komoly időt vett igénybe. A Csetényi park az, amit legkedveltebben elővesznek ebből a 

helyzetből, hogy ez problémás. A Csetényi park az egyik legösszetettebb ügy. Ott nem arról van 

csak szó, hogy felépítenek egy házat, vagy járdát, utat építenek, ennél sokkal komplexebb 

ügyről van szó. Tájépítész dolgozott, ebben vannak játszóterek. Rengeteg szakember, akiket a 

tervezőnek össze kellett fogni, ezeket a munkanemeket. Ez a tervező –azt is el tudja mondani- 

nagyon korrekt és becsületes munkát végez. Ennek a munkának van egy faktora, ami az 

időfaktor. Hogyha azt szeretnék, hogy ez egy olyan munka legyen, amit kiad a kezéből, hogy 

erre lesz majd vállalkozó, aki meg is csinálja, akkor ahhoz idő kellett. Úgy volt vele, hogy 

inkább legyen egy alapos munka végeredménye az, amit majd megkap a város, minthogy 

valami összecsapott, félkész, félig levonuló vállalkozó legyen, aki nem tudta befejezni azt, ami a 

tervekben volt. Lehet, hogy akkor azt vetné a szemükre, hogy a gyors munkának ez lett a vége, 

hogy nagyon kapkodtak. Lehet, hogy az is egyfajta eredmény lenne. Ők inkább szeretnék ezt 

korrekten lezárni. Ehhez sajnos idő kell. Tényleg azt tudja mondani, hogy többször 

optimistábbak voltak, mint amit lehetett volna. Ebből ő is tanult és visszafogottabban fog 

nyilatkozni a projektek befejezéséről, mert látja azt, nagyon sok olyan tényező van, ami rajtuk 

kívül álló ok és hátráltatja a projektek megvalósulását. Ezzel egy természetesen mindennap 

azon dolgoznak, hogy ezek minél hamarabb megkezdődhessenek és minél hamarabb át tudják 

adni ezt a város lakosságának. Ezt továbbra is tartja és ezért fognak dolgozni.  

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Az előterjesztés nagyon jól összefoglalja az elmúlt, végrehajtott feladatokat és a következő 
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időszakban mit kell elvégezni. Ha csak arra gondol, hogy ott van a több milliárd forint a 

lehetőségek között, amellyel ezeket a célokat meg is lehet valósítani és meg is kell.  

Farkas Dániel alpolgármester úr visszafelé mutogatott. Ez teljesen úgy van, ahogy elemezte. 

De azért egyet ne felejtsenek el, akkor pénzszűkében voltak az önkormányzatok, idegesek 

voltak, hiszen hogyan finanszírozzák a saját intézményeiket. Most több intézményt az állam 

magára vett, az adósságot rendezte az önkormányzatok felé. Képződött valamennyi szabad 

forrás a saját adóbevételekből, amit a pályázati önrészekbe bele lehetett forgatni, ahol szükség 

volt rá. Itt elindulhatott tényleg egy fejlesztési, tervezési munka 2014-ben, ami nagyon helyes, 

hiszen ez a mankó, ezen kell továbbmenni. Amikor vannak jó tervek, azt végre kell hajtani. 

Gyakorlatilag fel szeretné hívni a figyelmet, hogy most viszonylag pénzbőség van 

Magyarországon. Nehogy azt higgyék, hogy erről csak ők tehetnek, hanem a világgazdaság is 

bizonyos szempontból lendületben van, így Magyarország is jobban teljesít. Az más kérdés, 

hogy mennyi ebben az adósarc a magyar vállalkozók felé. Jelentősen nőttek nemcsak az 

önkormányzat, hanem az államháztartás adóbevételei, amiből lehet költeni.  

Egy ilyen koncepcióban nagyon helyesen le van írva, hogy van egy világgazdasági látószögük. 

Ezt most fogja rá arra, hogy kínai hitelből megépül a Belgrád-Budapest vasútvonal. 

Szerencséjük van, mert rajta vannak. Itt komoly beruházás fog megvalósulni, komoly logisztikai 

központra lesz szükség. Erről beszéltek, döntöttek zárt ülésen, nyílt ülésen. Vagy a déli 

autópálya, M9-es, ez is valahol majd érinti őket. Ez is segíthet a környezetükön. A kilátásaik 

ilyen szempontból jók, az adottságaik jók és ezt ki is kell tudniuk használni.  

Maradva a városnál, szűkítve kicsit a kört, ugyanez mondható el, hogy viszonylag pénzbőség 

van. Most már tényleg az a probléma, hogy kivitelezőt nem találnak és ebből adódik, hogy 

csúsznak a dolgok. Erről is beszéltek már sokat az önkormányzati üléseken. Ennek csak egy 

problémája volt, hogy újra kellett tervezni, s lehet, hogy már nem ugyanolyan tartalommal 

tudták ezt a beruházást megcsinálni, csökkentett tartalommal, de remélik, hogy kiváló 

minőséggel végrehajtani.  

A program öt pontba szedte, hogy melyek ezek a témák, amelyeket meg szeretne a város a 

következő tíz évben valósítani. Ez a városkép, itt a harmadik etap. Ezzel csak egy gondja van, 

miért kell azt leírni, hogy streetart és landart. Miért nem tudják ezt magyarul írni. Érti, szükség 

van rá, művészetnek nevezik ezt is és tényleg tud ez is szép lenni. Legyen is a város szép, mint 

ahogy a panelházak oldalára is oda van festve a csipke. Ez folytatódjon. Csak ő magyar gyerek, 

idegen nyelvet nem beszél, de azért még nem adták el, ha külföldön volt. A biztonságban sokat 

léptek. Egy dolog van csak ezzel kapcsolatban, ha a városközpontból ki is üldözik azokat a 

lumpen elemeket, s azokat a szemétfészkeket, nehogy azt higgyék, hogy megszűnt. A 

későbbiekben a külterületen élő, szegény és nagyon rossz körülmények között élő emberekre 

szerinte is oda kell majd figyelni, mert feladat lesz. 

A hatodik pontnál, hogy Kiskunhalas okos város, biztos most nem tudják, hogy melyek lesznek 

azok a technikai újítások, lehet, hogy fel sem találták még, amit nyolc év múlva meg fognak 

valósítani. Ez egy nagyon jó cél, hiszen mindenki használ mobiltelefont, internetet, nem kell 

számítógép. Borzasztó fejlődés lesz ebbe az irányba. Ezt igen nyújtsák a lakosoknak és ezt is 

valósítsák meg. Az előterjesztést természetesen elfogadja és támogatja, hiszen döntésben itt volt 

ő is. Ezt közösen dolgozták ki, felfoghatják úgy is, hogy ez közös munkájuk, koncepciójuk. 

Köszöni szépen, ennyit szeretett volna mondani.  

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Patocskai képviselő úrral nincsenek közgazdaságtani értelemben vitáik, mert mind 

Kiskunhalas, mind az ország gazdasági helyzetéről ugyanazt gondolják. Azt az egy mondatot, 

amit Képviselő úr elmondott, azért kiemelné, hogy a tervezési munkálatok 2014-ben indultak. 

Azt sokszor elmondta, de lehet, hogy a hátára is fogja tetováltatni, hogy amikor legelőször 
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bement a Városfejlesztési osztályra a 2014-esválasztások után, s mondta, hogy terítsék ki az 

összes tervet, nézzék meg, hogy a szabad forrásokat mire lehet felhasználni. Szeretné 

kihangsúlyozni, egyetlen kész terv volt, a Bajza utca felújítására. Talán Polgármester úr erre 

emlékszik, azt 2015-ben gyorsan meg is csinálták. Az egy más kérdés, hogy abban a tervben 

voltak jócskán hibák. Ott is kellett kicsit újragondolni. Ezenkívül voltak itt koncepcióhegyek, a 

fürdőre huszonötezerféle elképzelés, de konkrét terv, ami alapján el lehet indulni egy 

közbeszerzésen, vagy kivitelezőt kiválasztani, egyetlenegy nem volt. Még a 2014-et azért érezné 

kicsit erősnek, ugye 2014.októberében voltak a választások, ott 2015.elején tudták egyáltalán, 

hogy mit szeretnének, satöbbi. Aki megnézi ezt az anyagot, körülbelül harminc projektben 

vannak benne jelen pillanatban.  

Ami a legeslegfontosabb, s ezt szeretné mégegyszer kihangsúlyozni. Ezekről nemcsak 

beszélgetnek, hanem mindegyikre megnyert forrásuk van, ami itt van a bankszámlájukon, 

támogatási szerződés van rájuk kötve. Polgármester úrral kell egyetértenie, ezért meg lehet 

őket fedni, túlságosan is örültek, amikor megérkeztek a támogató döntések és optimisták voltak. 

A lehető legpozitívabb időpontot vázolták fel, nyilván ez mindig a legkorábbi volt. Maga 

részére a megfelelő konzekvenciákat levonta.  

Egyetlen mondatot szeretne csak a Csetényi park kapcsán. Amikor megnyerték a Csetényi 

parkra a fejlesztési forrást, a leggyakoribb kérdés az volt hozzá, hol van ez a Csetényi park. 

Nagyon jó, csak mondja el, hol van ez a Csetényi park. A város nagy része azon izgul, hogy 

mikor indul el ez a Csetényi park fejlesztés. Ha mást nem, legalább azt elérték, hogy sokan 

tudják azt, hol van a Csetényi park.  

 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő: 

 

Úgy gondolja, hogy egy ekkora volumenű anyag, ami előttük van a téma megtárgyalása 

kapcsán, 10 évre behatárolja, megjelöli azokat a fejlesztési utakat, amelyek előttük állnak, azt 

hiszi, hogy nem nagyon érdemes beszélni, vagy vitatkozni. Ha olyan részletekben elmerülnek, 

hogy miért csúszott pár hónapot valamilyen projekt, akkor nem látják magát a lényeget. Pedig 

az a lényeg, hogy magát a lényeget lássák ebben a folyamatban, ami történik napjaikban, s ami 

előttük áll. Azért is van ezen a véleményen, mert ellenzéki hozzászólásban elhangzott, hogy 

nekik talán magyarázkodni kellene valamiért, vagy valami olyat mulasztottak volna, ami nem 

megbocsátható. Mindenki másfelől közelítette meg ezt a kérdéskört. Ő abból a szempontból 

közelíti meg egyrészt, hogy melyek az országos trendek, illetve mi most a halasi valóság és mit 

tett ebben az ügyben a jelenlegi ellenzék, mit tett ebben az ügyben a kormányzó párt is 

országosan, illetve a Kiskunhalast vezető politikai erő. Ha az országos trendeket nézik, akkor a 

fő, amit látni kell és néhány pontban meg kell ragadni, hiszen nyilván hiba nélkül senki nem 

végzi a munkáját, de a fő lényeg mégiscsak az, hogy amíg korábban 10 % fölötti 

munkanélküliség volt, most 3,5 % a munkanélküliség. Amikor a különböző adónemek 

emelkedtek, különböző rezsitételek emelkedtek, most az adók csökkennek, a rezsi csökkent. A 

bérek nem igen emelkedtek az elmúlt, 2010.év előtti időszakban, a 13.havi nyugdíjat 

megszüntették, most a nyugdíjak is, a bérek is markánsan 10 %-kal, legalábbis a munkát 

tekintve, növekszenek. Ezek azok a főbb pontok, amelyeket látni kell. Ugyanezek a főpontok itt 

Kiskunhalason is. A 2014.előtti ciklusokban közel 5 milliárd Ft hitelt halmoztak fel a baloldali, 

liberális elődeik, most pedig nincs a városnak hitele. Az, hogy pénzbőség van, amit Képviselő 

úr mond, nem véletlen. Ezt nemcsak úgy kihúzza az ember valahonnan a dobozból, s akkor van 

pénzbőség. Ezért meg kellett dolgozni, ennek van egy szakmai háttere. Amit Alpolgármester úr 

is említett, hogy egyetlenegy terv nem volt, nem épültek utak 2014.előtt. Most ennek az 

ellenkezőjét látják. Azt kéri, hogy a fő csapásirányt, a lényeget lássa mindenki ebben az 

egyébként korszerű programban. 
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezzel a vita végére értek, nincs további jelentkező. Ő maga is csak szeretné megköszönni azt a 

pozitív hozzáállást, amelyet ez az anyag, illetve az elmúlt időszakban kaptak akár ellenzéki, 

akár a saját képviselőiktől. Köszöni mindenkinek a támogatását, s azt, hogy itt ezeket az 

eredményeket összegezhették és leírhatták, az a közös munkájuk eredménye. Azt gondolja, hogy 

büszkék lehetnek rá.  

Ezek után nincs más hátra, mint szavazzanak, hogy elfogadják-e a határozati javaslatot és ezt 

az anyagot.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1833   Száma: 19.06.27/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat #7; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 91.67 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 1 8.33 6.67 1 

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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter 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 

Tapodi Attila Tart. SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1833   Száma: 2019.06.27/6/0/A/KT 
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128/2019. Kth. 

Kiskunhalas 2030 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 

Kiskunhalas 2030 koncepciót, mint hosszú távú városfejlesztési stratégiát, melyet a 

beruházások megvalósulásakor elsődlegesen figyelembe vesz. 

 

Határidő: 2030.december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Fülöp Róbert polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

7 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Tölgyfa Étterem megvásárlása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Egy apró részlettel egészítené ki az előterjesztést, illetve kicsit a módosítását javasolná. A 

vételár tervezett megfizetésének a harmadik részlet kifizetésének időpontját szeretné, ha 

módosítaná a tisztelt testület. Azt pedig 2020.10.31-ben kéri figyelembe venni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Tehát a határozati javaslat 1.pontjában az utolsó vételárrész megfizetése lesz a 2021.március 

31. helyett 2020.október 31. Ezzel a módosítással együtt tárgyalják tovább a határozati 

javaslatot. Ez még itt az utolsó pillanatban az eladó kérése volt. Azt gondolja, hogy elfogadható 

lesz és így is ez egy három időpontra szétválasztott fizetési ütemezés, ami azért könnyebbséget 

jelent majd az önkormányzatnak. Hogy miért szükséges ez? Azt gondolja, az étterem szerves 

része annak a fejlesztési területnek, amit a következő időszakban a fürdőfejlesztés kapcsán 

hasznosítani tud az önkormányzat, ezért ez egy nagyon fontos előterjesztés. Arra kéri a 

képviselőket, hogy támogassák, ahogyan támogatták korábban az idegen tulajdonos 

kivásárlását a fürdő területéről. Növeljék tovább az a fejlesztési lehetőséget, amelyet 

megragadtak a legutóbbi alkalommal és vásárolják vissza a Tölgyfa Éttermet, amennyiben 

mindenki egyet ért ezzel.  
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-----Kérdések----- 

 

 

Patocskai Tamás képviselő: 

 

Hagy ragadja meg az alkalmat, hogy a Főépítész úrtól kérdezze meg, lehet, hogy sokkal jobban 

tudja és neki sokáig tartanak utánanézni. Az egész leendő Csipke Gyógyfürdő területén mennyi 

ilyen terület van még, amit meg kell venniük? Természetesen, ha azt akarják, hogy ott ők 

legyenek az urak területen belül, akkor most is ezt a „Tölgyfát” is érdemes megvenni. 

Megteheti az önkormányzat, hogy erre is költ, hiszen a cél szentesítheti az eszközt. Mondja ő. 

Van-e még ilyen terület, ez a kérdése.  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető: 

 

Több önálló helyrajzi számú ingatlan is van ezen az általuk elképzelt globális fejlesztési 

területen. Az egyik maga az az ingatlan, amelyiken maga a strandfürdő jelenleg működik a 

medencékkel, építményekkel. Ebben az ingatlanban történt egy komolyabb ingatlan 

tulajdonrész vásárlás a közelmúltban a képviselő-testület jóváhagyásával. Abban az 

ingatlanban, ahol a medencék vannak, ott a törekvés a tulajdoni hányaduk növelésére irányul. 

Egy későbbi előterjesztés fog majd arra a területre vonatkozni most majd a képviselő-testületi 

ülésen. Maga a Tölgyfa Étterem nem azon a helyrajzi számú ingatlanon van, amelyen a 

strandfürdő, hanem azzal határos, önálló helyrajzi számú ingatlan. Ennek a megvásárlása 

abból a szempontból érdeke az önkormányzatnak, hogy növekszik az a fejlesztési terület, akár 

az adott egy helyrajzi számú ingatlanon kívül is, amit később a saját fejlesztéseikbe be tudnak 

vonni. Hogy mekkora terület áll még rendelkezésre, illetve mi az, amit szeretnének 

megvenni…Nyilván, ha az anyagi erőforrások nem lennének korlátosak, akkor a Nagy Szeder 

utcától a kórházig megvennének mindent. Nyilván ez nem a realitás kategóriája. Nem is akar 

most konkrét ingatlanokat megnevezni, hiszen akár árfelhajtó hatása is lenne, ha most bármit 

kimondana. Ha olyan lehetőség adódik, ami közel van a strandhoz és kedvező áron hozzá tud 

jutni az önkormányzat, arra érdemes „lecsapni”, s apró lépésekkel haladni előre. Önmagában 

az a fajta strandfejlesztés, ami kezd körvonalazódni és amiről korábban már értesült a 

képviselő-testület és a lakosság, ez kimondottan a strand területére, arra a helyrajzi számos 

ingatlanra vonatkozik jelenleg. Ez most kibővülhet a Tölgyfa Étterem ingatlanával. Jelenleg 

ezen a területen is meg tudnak valósítani nagyon komoly és komplex fejlesztéseket. Ha 

többletterületekhez hozzá tudnak jutni, az egy többletfejlesztési lehetőséget biztosít.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Farkas Dániel alpolgármester:  

 

Az önkormányzat vagyoni helyzetével kapcsolatban az előző napirendnél elhangzott az többféle 

megközelítésben, hogy kedvezőbb a helyzet, mint a korábbi ciklusokban, köszönhetően annak, 

hogy az önkormányzati feladatok átstrukturálásra kerültek, bizonyos értelemben csökkentek. 

Nyilvánvalóan azt meg kell említeni, hogy ez igaz. Azonban jelentős adóbevételek is átkerültek 

ezzel párhuzamosan a Magyar Államhoz. Amire dr. Skribanek frakcióvezető utalt, hogy van egy 

olyan szakmai munka a pénzügyi kollégák részéről, ahogy a próbálják a helyzetet úgy kezelni, 

hogy jusson fontosabb fejlesztésekre, ingatlanvásárlásokra, ez igaz. Amikor az előbb azt 

hallotta, hogy mennyivel jobb a helyzet, akkor neki az eszébe szokott jutni, hogy Polgármester 

úr milyen szigorúan fogja a gyeplőt és egy-egy járdafelújításnál, vagy útépítésnél hány hónapig 
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kell a képviselőtársaival a nyakára járni és komoly érveket vinni, hogy ez megvalósulhasson. 

Azért akarta elmondani, hogy a város helyzete nem úgy áll továbbra sem, hogy azonnal fel 

tudnak újítani mindent, s mindent vissza tudnak vásárolni. Viszont rátérve erre a napirendi 

pontra, azt tudja mondani, hogy két olyan stratégiai ingatlanvásárlást tudtak már az idei évben 

lebonyolítani, ami véleménye szerint korábban elképzelhetetlen volt. A fürdő területéből az 

idegen tulajdonos kivásárlása. Itt már a szerződéskötés megtörtént, ez most már újra közösségi 

tulajdonban van. Itt szeretné megemlíteni a Szegedi úti volt orosz laktanya épületét, ahol egy 

nyertes pályázatnak köszönhetően ipari parkot fognak kialakítani. Ez azért nagyon fontos, mert 

ő az emlékeiben nagyon nehezen talál korábbról olyan ciklusokat, amikor ilyen komoly 

vásárlások és nem eladások zajlottak. Azt hiszi, hogy a Tölgyfa épületének a visszaszerzése is 

nagyon kontrasztos azzal, hogy ezt néhány évvel ezelőtt még a pénz szűke miatt el kellett adni. 

Arra kéri a képviselőtársait, hogy támogassák ezt az előterjesztést és támogassák azt, ha 

vannak olyan stratégiai ingatlanok, akkor ezeket vásárolja vissza az önkormányzat. Nyilván azt 

sem eltitkolva, hogy vannak olyan épületek, ingatlanok, amelyeket értékesítenek, éppen amiatt, 

mert az önkormányzatnak vagy ott nincsen feladata, vagy azt a feladatot, mint éppen a szociális 

bérlakásoknál tették, másképpen szeretnék megoldani, mint korábban.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1834   Száma: 19.06.27/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat #8; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 12 100.00 80.00 12 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 12 100.00 80.00 12 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 3   20.00 3 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 
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Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1834   Száma: 2019.06.27/7/0/A/KT 

 

 

129/2019. Kth. 

A Tölgyfa Étterem megvásárlása 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a 

Kiskunhalas belterület 2524/3 hrsz-ú, a Ger-Kilo Bt. (6400 Kiskunhalas, Thúry utca 

6.I/3.) tulajdonát képező ingatlant 40.2 millió forint vételáron. 20 millió forint 

vételárrész megfizetése a szerződés aláírását követő 8 napon belül történik meg a 

jelzálogjog törlése mellett. 15 millió forint vételárrész 2020. február 10-ig, 5.2 millió 

forint vételárrész 2020.október 31-ig kerül kifizetésre. Az Önkormányzat az első részlet 

megfizetésekor lép az ingatlan birtokába, a tulajdonjog a teljes vételár megfizetésekor 

száll az Önkormányzatra. Eladónak vállalnia kell, hogy gondoskodik az ingatlan 

terhelő bejegyzések törléséről. Ennek elmulasztása estén a szerződés semmis. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére 

és annak aláírására. A Képviselő-testület a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket 

vállalja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

GER-KILO Bt. 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 6. I/3. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

-----Napirendi pont----- 
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8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
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Napirend tárgya: A Tiszti Klub új bérleti szerződésének előkészítése 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a bérleti szerződés december 31-én lejár a Tiszti Klub esetében. Az új szerződés 

előkészítésére tennék meg a megfelelő előkészületeket. Amennyiben ez kialakul, akkor a bérleti 

szerződés visszajön a képviselő-testület elé. Most az előkészítő munkára kérnek felhatalmazást.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1835   Száma: 19.06.27/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 14:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat #9; 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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter 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 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1835   Száma: 2019.06.27/8/0/A/KT 

 

 

130/2019. Kth. 

A Tiszti Klub új bérleti szerződésének előkészítése 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 

vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú önkormányzati 

rendelete (továbbiakban: R.) 25.§ (1) bek. b) pontja szerinti zártkörű pályázat útján kívánja 

hasznosítani, 15 éves határozott időtartamra bérbe adni a kiskunhalasi 3935 hrsz alatt 

összesen 2365 nm alapterülettel felvett, ténylegesen és természetben Kiskunhalas, Petőfi 

Sándor utca 7-9 szám alatt található ingatlan egészét. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, 

hogy a bérlő köteles térítésmentesen biztosítani az ingatlan használatát a Kuruc Vitézek 

Nyugállományú Egyesület számára az egyesület által eddig használt mértékig. A 

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

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

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

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

 

Napirend tárgya:Ingatlancsere-megállapodás a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Bizottsági határozat mellékelve.  

 

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ahhoz az előterjesztéshez értek, amire korábban már utaltak, ami arról szól, hogy a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft. is van tulajdonrésze abban az ingatlanban, amelyet ők strandként 

ismernek. Már korábban jelezték a Kft. felé, hogy amennyiben sikerül a magántulajdonost 

kivásárolni, akkor szeretnék, hogy a Kft. által tulajdonolt elemeket is és vagyonrészeket is 

megvásárolhatná az önkormányzatuk. Most értek el oda, hogy erről a pontról is tudnak 

érdemben beszélgetni. Egyébként amióta az ügyelet ott működik, azóta ők egy cserelakást 

biztosítottak a Kiskunsági Víziközmű-Szolgálató Kft.-nek. Valószínűleg ezzel az ingatlannal és 

elképzelhető, hogy egy másik lakással kiegészítve valódi pénzmozgás nélkül is meg tudják 

oldani azt, hogy ezt az ingatlancserét rendezzék. Örülne, hogyha ilyen módon tudnák ezt a 

kérdést kezelni. Gyakorlatilag két tényezőssé fogják tudni utána tenni ennek az ingatlannak a 

tulajdonosi szerkezetét, ami azt jelenti, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata mellett csak a 

Magyar Állam marad a tulajdonosi körben. Azt gondolja, ha a Magyar Állam támogatja itt a 

törekvésüket, hogy itt a fürdő fejlődjön, akkor tulajdonosként sem lesz ellenére az, hogy itt egy 

építési engedélynél a hozzájárulását megadja. Bízik abban, hogy innentől kezdve teljesen 

egyenes lesz az út. Amennyiben a képviselő-testület támogatja ezt az ingatlancsere 

megállapodást természetesen.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1836   Száma: 19.06.27/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat #10; 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 
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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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1836   Száma: 2019.06.27/9/0/A/KT 

 

131/2019. Kth. 

Ingatlancsere-megállapodás a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.-vel 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 2524/6 hrsz alatti ingatlan 

138/10000-ed tulajdoni hányadának és az Önkormányzat tulajdonát képező 1815/52/A/16 hrsz 

alatti ingatan 1/1 tulajdoni hányadának elcserélésére vonatkozóan tárgyalást kezdeményezzen 

a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft.-vel és a cseremegállapodást készítse elő. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

 

Napirend tárgya:Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Róna utcában 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nagy örömükre szolgál, hogy újabb úttársulatról tárgyalhat a képviselő-testület, ebben a Róna 

utca az, ahol meg tudnak valósítani egy gyakorlatilag útalapos fejlesztést, amennyiben a 

képviselő-testület ezt támogatja.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Szeretné sokak figyelmébe ajánlani a Róna utcában élők összefogását, hiszen kivitel nélkül 

minden ott lakó aláírta ezt az úttársulási kezdeményezést és úgy érkeztek be a Városházára, 

hogy mindenki által alá van írva ez az úttársulás létrehozása. Azt szeretné kérni az osztálytól, 

hogy valamennyi szolgáltatót értesítsék arról, hogy itt az útfelület rendezése sorba kerülhet. Ha 

bármely szolgáltató bármilyen terve van itt az utcában, azt a lehető leghamarabb végezze el.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt jellemzően megteszik minden útépítés esetében. Ennek folyamán fog következni az osztós 

anyagként napirendre vett gördülő fejlesztési terv módosítása is, hiszen az idei évi útépítéseik is 

érintenek olyan területeket, ahol ki kell cserélni vízvezetékeket. Ezek jellemzően megtörténnek, 

de fel fogják hívni nyomatékosan a figyelmét a közműszolgáltatóknak, hogy ezen útépítések 

most fognak történni és hogy ne utána akarjanak az útfelület megbontásával felújítani, vagy új 

közműrendszereket vinni az utakon keresztül. Ez tényleg rendkívül bosszantó lenne.  

 

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az úttársulat megalakításának elfogadásáról 

kéri a képviselők szavazatát.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1837   Száma: 19.06.27/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat #11; 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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Gyöngyi László Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1837   Száma: 2019.06.27/10/0/A/KT 

 

 

132/2019. Kth. 

Úttársulat megalakítása Kiskunhalason Róna utcában 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Róna utca lakóinak 

útépítési kérelmét befogadja azzal, hogy „Az önkormányzat által vállalt hozzájárulásnak a 

beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 50%-nál”  [14/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelet 5.§  (2) ] 

Az útépítés megkezdése a 2019. évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásának függvénye. 

 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Darányi Lili szervezési ügyintéző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Máté Lajos beruházási ügyintéző általa: érintettek 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

 

Napirend tárgya:Sportfejlesztési támogatási szerződés aláírása birkózócsarnokhoz 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt a szövetségtől korábban elnyert támogatás kiegészítéseként további forrás elnyerésére van 

lehetőség, hiszen a szövetség döntött ennek a fejlesztésnek a következő lépcsőjéről. Amennyiben 

a minisztériumból is megkapják a bólintást és a szerződésre megnyílik a lehetőség, akkor ez a 

felhatalmazás aktivizálódik és elkezdhetik a következő lépcsőjét is ennek a birkózócsarnok 

fejlesztésnek, amellyel gyakorlatilag véglegesen és szervesen be tud majd fejeződni ez a projekt. 

Nagyon számítanak arra, hogy ez az összeg és a döntés is megérkezik. Ezzel a felhatalmazással 

utána már gyakorlatilag tudnak dolgozni és a nyári szünetet nem kell megszakítaniuk 

rendkívüli képviselő-testületi üléssel. Ezért készültek ezzel a témával a mai ülésükre.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1838   Száma: 19.06.27/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:07  

Típusa: Nyílt 

Határozat #12; Elfogadva 

Egyszerű 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1838   Száma: 2019.06.27/11/0/A/KT 

 

133/2019. Kth. 

Sportfejlesztési támogatási szerződés aláírása birkózócsarnokhoz 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a kiskunhalasi birkózócsarnok II. ütemének fejlesztéshez kapcsolódóan az Önkormányzat 

javára juttatandó 29 millió forint támogatási összegről szóló megállapodást aláírja, a 

megállapodásban szereplő feladatokat végrehajtsa.  

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető    
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Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

12 

 

12. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 2358/1 hrsz. alatti kutyakiképző központ tulajdonba vétele 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt a területet az önkormányzat még a 90-es években adta oda a MEOE-nek (lásd: Magyar 

Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége). Pontosan nem jut eszébe a nevük, de nem is 

ez a lényege ennek az előterjesztésnek, hanem az, hogy az utóbbi években a kiskunhalasi 

alegység megszűnt, nem nagyon volt benne tag. Emiatt ez a telep el is veszítette tulajdonképpen 

a gazdáját, kicsit gondozatlanná vált. Megpróbálták ezt öt-hat évvel ezelőtt visszaszerezni 

önkormányzati tulajdonba bírósági úton. Akkor ez nem sikerült. Akkor a MEOE elnöksége 

határozottan szerette volna megtartani ezt az ingatlant, illetve valamekkora pénzt kérni azért, 

hogy visszaadják nekik. Nagyon örül annak, hiszen új vezetés van, s azt a döntést hozták, hogy 

mégis visszaadnák a városnak. Azt gondolja, hogy továbbra is lehet ez a kutyások, a 

kutyabarátok otthona, de immár önkormányzati területként sajátjukként fejleszthetik és 

költhetnek rá. Az egy egész más helyzetet teremt, mint volt korábban. Javasolja, hogy most 

vegyék vissza ezt a területet és fogadják el ezt a határozati javaslatot. A következő években 

figyeljenek oda, hogy itt egy kulturált környezet alakuljon ki, amelyek használhatnak a 

kutyatulajdonosok, a kiskunhalasi kutyások.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Váradi Krisztián képviselő: 

 

Kérdést azért nem kell feltennie, mert Polgármester úr az előzetes tájékoztatójában megadta a 

választ arra, amire kíváncsi volt. Ez a terület továbbra is a kutyások célját fogja szolgálni, ez 

mindenképpen pozitív és örvendetes. Egyre többen vannak Kiskunhalason, akik szeretnek 

kutyájukkal nemcsak otthon, hanem közösségbe kimenni, más kutyákkal együtt játszani, vagy 

esetleg komolyabban foglalkozni, akár képezni is őket. Erre azt gondolja, hogy ez egy remek 

hely volt, mert az utóbbi időben nem igazán töltötte be a funkcióját, tényleg valóban a 

gondozatlansága miatt. Amire ő szeretné felhívni a figyelmet, tudja, hogy nehéz ügy, kérdés, 

mert jogszabályok tiltják, ha jól tudja, hogy a kullancsokat nem lehet permetezéssel irtani. 

Ugyanakkor azt gondolja, hogy ezt mindenképpen meg kellene oldani, mert nagyon sokan azért 

kerülik azt a területet, mert az a városnak sajnos pont egy rettenetesen kullancsfertőzött 

területe a Csetényi park környékén. Ez a terület is érintett. Tudják, hogy a kullancsok a 

kutyáknál nagyon veszélyes fertőzéseket hordozhatnak. Egyébként személyes tapasztalatból 
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mondja, ő is vitt haza onnan a kutyával olyan kullancsot, ami fertőzött volt. Ez okozott komoly 

problémát. Nem tudja, hogy valamilyen megoldás található-e erre, hogy tényleg ne féljenek oda 

a kutyások kimenni. Egyrészt rendezni, rendbe tenni, hogy jó minőségű, használható otthona 

legyen a kutyásoknak, kutyáknak egyaránt, illetve megvalósítani ott valahogy a kullancsirtást. 

A területen is és kicsit a környékén. Amennyire ő tudja, a kullancsok nem végeznek jelentősebb 

helyváltoztató mozgást, tehát éves szinten pár métert távolodnak attól a helytől, ahol meglátták 

a napvilágot. Így olvasta ezt. Ha egy területet irtanak, akkor az pár hónapig garantáltan 

kullancsmentes marad.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Nem a kullancsok szakértője, de azt tudja mondani, meg fogják vizsgálni, mit lehet tenni ezen a 

területen. Véleménye szerint sokat javít a helyzeten, ha gondozott lesz a terület. Biztos benne, 

ha alacsonyan van tartva a fű szintje és nem nagy, lombos és magas a növényzet, akkor ez 

nagyban csökkenteni fogja azt az életteret, ami a kullancsoknak ideális lehet. Vélhetően ez is 

javíthat a helyzeten. Majd ennek utána néznek, s ha van erre jó megoldás, akkor ezt alkalmazni 

fogják.  

 

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

képviselők szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1839   Száma: 19.06.27/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat #13; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 
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Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1839   Száma: 2019.06.27/12/0/A/KT 

 

 

134/2019. Kth. 

A 2358/1 hrsz alatti kutyakiképző központ tulajdonba vétele 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete elfogadja a 2358/1 hrsz-ú, a Magyar 

Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (1116 Budapest, Tétényi út 128/B-130) 

tulajdonát képező ingatlan tulajdonjogának térítésmentes felajánlását. A Képviselő-testület 

megbízza a Polgármestert a tulajdonjog-átruházó szerződés elkészíttetésére és annak 

aláírására. A Képviselő-testület a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket vállalja. 

 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, 1116 Budapest, Tétényi út 

128/B-130. 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

13 

 

13. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A 2246 hrsz. alatti ingatlan földrajzi megjelölése (Újszandec-Nowy Sacz 

sétány) 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  
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Fülöp Róbert polgármester:  

 

Itt arról van szó, hogy Újszandecről, Nowy Saczról neveznék el az ivókút és a buszállomás 

közötti sétányt a barátság mélyítése jegyében. Gyakorlatilag a városban található Szabadkai 

út, Kanizsa tér és több testvérvárosukra utaló közterületi elnevezés van. Ezeknek a számát 

szeretnék ezzel az előterjesztéssel növelni. Majd a következő időszakban a még kimaradottakat 

is valamilyen módon megjeleníteni a városban. Azt gondolja, hogy amikor az ottani emberek 

ellátogatnak hozzájuk, nagyon jól eső érzés azt tapasztalni, hogy a testvérvárosukban ilyen 

módon is megemlékeznek a kapcsolatról.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Kuris István László képviselő: 

 

Szeretné megköszönni ezt a lehetőséget, hogy ez az előterjesztés itt lehet most előttük. Azt 

gondolja, hogy igen egyedi megemlékezés lesz itt a táblaelhelyezés, hiszen most 25 éves a 

testvérvárosi kapcsolat a lengyel várossal. Azt gondolja, hogy biztosan oda-vissza dolog ez, de 

rengeteget kaptak a lengyelektől, amiből sokat tanulhatnak. Biztos abban, ha ők most ezt 

meglépik, akkor részükről is hasonló barátságos lépések fognak lenni.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

képviselők szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1840   Száma: 19.06.27/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:15  

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: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1840   Száma: 2019.06.27/13/0/A/KT 

 

 

135/2019. Kth. 

A 2246 hrsz alatti ingatlan földrajzi megjelölése (Újszandec – Nowy Sacz sétány) 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas belterület 2246 hrsz 

alatti földterület déli határa mentén húzódó területnek, ezen belül a Városháza sarka közelében 

levő ivókúttól a buszpályaudvar irányába haladó sétánynak a „Újszandec – Nowy Sacz sétány” 

földrajzi megjelölést adja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a földrajzi 

megjelölés közterületi táblán való megjelenítéséről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető     

Tóth Beatrix műszaki ügyintéző 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

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

14 
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14. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető:  

 

Bizonyára emlékeznek arra, hogy minden évben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint 

a víziközmű-hálózat üzemeltetője, összeállít egy olyan fejlesztési tervet, amit az adott évben 

szükségesnek lát műszakilag a hálózaton megvalósítani, s a következő években is. Az ő 

megbízásuk alapján készíti el ezt a tervet, hiszen a képviselő-testületnek minden évben ezt jóvá 

kell hagynia. Ez nem volt másként ebben az évben sem. Van egy hatályos gördülő fejlesztési 

terv. Ez ennek a dokumentumnak a hivatalos megnevezése. Viszont az elmúlt időszakban 

megtörtént az a nem szerencsés eset, hogy a rekonstrukciós tárgyú pályázatuk nem nyert. 

Szerencsére nem is utasították el, de forráshiány miatt tartaléklistára került, viszont előttük 

állnak azok a feladatok, amelyek nem várhatnak a megvalósítással. Nevezetesen és elsősorban 

az Ady Endre és a Szent Imre utca, valamint a Szabadkai út felújítása. Az útburkolat építése 

előtt nem lehetett máskor megcsinálni ezeket a vezetékcseréket, mint most. Ezek a körülmények 

kicsit szükségessé tették azt, hogy ez az ivóvízágazat tekintetében ez a gördülő fejlesztési terv 

kicsit más tartalmat kapjon. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. az előző napon készítette 

el ezt az új javaslatot, ami az előterjesztés melléklete. Ez alapján kérik, hogy a 

képviselő-testület hagyja jóvá ezt az új fejlesztési elképzelést.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a fejlesztési terv módosításának elfogadásáról kéri a 

képviselők szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1841   Száma: 19.06.27/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat #15; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 
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Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1841   Száma: 2019.06.27/14/0/A/KT 

 

136/2019. Kth. 

A Gördülő Fejlesztési Terv módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunsági 

Viziközmű-Szolgáltató Kft. által a 2019-2033 időszakra elkészített, ivóvíz hálózatot érintő 

Gördülő Fejlesztési Terv módosítását és felhatalmazza a Polgármestert, hogy módosítás 

benyújtásához szükséges nyilatkozatot aláírja.  

 

 

Határidő: 2019.szeptember 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft., Kőrösi út 5. 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

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

15 

 

15. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: A városi távhő területén villamos energia- és hőtermelő berendezés 

elindítása  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ezt az anyagot is gyakorlatilag osztós anyagként tudták a képviselő-testület elé tárni. Egy pár 

gondolatban össze kellene foglalni a témát, hogy minden képviselő számára világos legyen.  

 

Molnár Ferenc Halas-T Kft. ügyvezetője:  

 

A távhő esetében már 2013-ban egy gázmotor, vagy hőtermelő berendezés nem működik már a 

távhő területén. Annyit kell róla tudni, hogy ez a berendezés idegen tulajdonban van. 

Tulajdonosváltás történt ebben a cégben, egy másik cég került képbe. Ebben az évben 

megkereste őket azzal, hogy ezt a motort szeretnék újraindítani. Nyilván azzal a feltétellel, hogy 

megveszik a távhőtől a földgázt. A villanyt ők adják el egy úgynevezett virtuális erőmű keretén 

belül a magyar villamosenergia rendszernek. Hőt kapnának tőlük. Ennek a kereteit bemutatták 

már a felügyelő bizottságnak is. Ők egyetértettek azzal, hogy ezt a lehetőséget megcsinálhatják. 

Ennek a kereteit a szerződésekben meg fogják tárgyalni. Megfelelő biztosítékokkal, kaucióval 

fogják azt biztosítani, hogy mindig náluk legyen az a pénzmennyiség, amennyi gázt 

elfogyasztanak. Bérleti díjat fog fizetni azért a területért, amit használ. Hőt fog szolgáltatni 

kicsit alacsonyabb áron, mint a mostani rendelkezésre álló ár. Ezt nyilván majd az 

energiahivatal fogja meghatározni. Ennek a keretrendszerén belül egy-két kisebb fejlesztést 

meg tud valósítani a távhő területén belül. A legfontosabb, hogy ők ezzel gyakorlatilag nyernek 

egy új hőforrást. Közel 2 megawattal növekedni fog a rendelkezésre álló hőteljesítmény, ami 

gyakorlatilag egy 20 %-os kiegészítést jelent. Növekszik a távhő biztonsága. Azért hozták eléjük 

az anyagot, hogy tudjanak róla. Az egyetértésüket kérik ahhoz, hogy ezt a projektet meg tudják 

csinálni, hogy a távhő területén ez a berendezés működni tudjon.  

Bármilyen kérdés van, szívesen válaszol, ha tud.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszöni a kiegészítést.  

 

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

szavazatát. 

 

 

Szavazás eredménye 
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#: 1842   Száma: 19.06.27/15/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat #16; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Farkas Dániel Távol FIDESZ 

Juhász György Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1842   Száma: 2019.06.27/15/0/A/KT 

 

 

137/2019. Kth. 

A városi távhő területén villamos energia- és hőtermelő berendezés elindítása 

 

H a t á r o z a t  

 

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

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

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

tulajdonosával-üzemeltetőjével.  
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Határidő: 2019. október 31. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető    

Halas-T Kft., Bem u. 1. Fsz. 15. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

16 

 

16. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és létszáma 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazza a fenntartókat, hogy meghatározza az 

adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, illetve a csoportokban a létszámot. Ez 

alapján került ide ez az előterjesztés. Mintegy 33 csoportban nevelik a gyerekeket. A Bóbita 

Óvodában három csoportban a természetes létszám igaz, hogy 25 fő alatti, azonban a számított 

létszám fölötti, ezért 20 % eltérést mindenképpen a képviselő-testületnek kell engedélyezni. Így 

került ide ez az előterjesztés.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

szavazatát. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1843   Száma: 19.06.27/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat #17; 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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1843   Száma: 2019.06.27/16/0/A/KT 

 

 

138/2019. Kth. 

2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és létszáma 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – az 

önkormányzat által fenntartott óvodai intézményekben az alábbi, óvodai csoportszámok 

indítását engedélyezi a 2019/2020. nevelési évben, nevelési évben: 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri 

Óvoda 

11 óvodai csoport 

+1 bölcsődei csoport 

 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda 2 óvodai csoport  

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 4 óvodai csoport  
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Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 2 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport  

Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport  

   

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó engedélyezi, 

hogy a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde „Halacska, Napocska és Pillangó” 

csoportjaiban a maximális 25 fős csoportlétszám legfeljebb 20 % -kal átléphető legyen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Barnáné Szabó Mikor Márta óvodavezető, Százszorszép Óvodák 

Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

17 

 

17. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:2019/2020. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda 

telephelyén indítandó óvodai csoportok számának és óvodai létszámának meghatározása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens: 

 

Láthatják, hogy a határozati javaslat két pontból áll. Így kellett előterjeszteniük, mert ha a 

Magyar Államkincstár hozzájárul ahhoz, hogy két csoport működjön, akkor Napocska és 

Kikerics néven az említett létszámmal fog működni tovább az eddigi egy csoport helyett. 

Amennyiben a Magyar Államkincstár nem jegyzi be, akkor pedig a maximális 25 fős 

csoportlétszámot 20 %-kal el fogják téríteni. Alternatíva a határozati javaslat.  

 

-----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 

 

#: 1844   Száma: 19.06.27/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat #18; 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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1844   Száma: 2019.06.27/17/0/A/KT 

 

 

139/2019. Kth. 

2019/2020. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda telephelyén indítandó 

óvodai csoportok számának és óvodai létszámának meghatározása 

 

H a t á r o z a t  
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1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – valamint az 

Nkt. 25.§.(7) bekezdésére, az önkormányzat által fenntartott Százszorszép Óvodák 

Pirtói Vackor Óvodai intézményben a 2019/2020. nevelési évben két csoport 

elindítását, - az egyik csoport „Napocska” néven 20 fővel, a másik csoport „Kikerics” 

néven 14 -fővel határozza meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó – amennyiben a 

MÁK nem jegyzi be a módosító Alapító okiratot - a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor 

Óvoda „Napocska” csoportjában engedélyezi, hogy a maximális 25 fős csoportlétszám 

legfeljebb 20 % -kal átléphető legyen.  

 

Határidő: 2019. augusztus 30. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Nagy Ferenc polgármester, Pirtó Község Önkormányzata, 6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 

Barnáné Szabó Mikor Márta óvodavezető, Százszorszép Óvodák 

Juhász Gábor közművelődési referens 

KIGSZ vezető  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

18 

 

18. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Pirtó Község Önkormányzatával 2016. évben kötött Köznevelési szerződés 

módosítása 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozatok mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Ez az előző témának egy folyománya, hiszen amennyiben ott módosítanak, ezen a szerződésen is 

módosítani szükséges.  

 

-----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 

 

#: 1845   Száma: 19.06.27/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat #19; Elfogadva 

Minősített 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1845   Száma: 2019.06.27/18/0/A/KT 

 

140/2019. Kth. 

Pirtó Község Önkormányzatával 2016. évben kötött Köznevelési szerződés módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Pirtó Község 

Önkormányzatával a 2016. május 3. napján kötött Köznevelési szerződés módosítását a 

jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal. 
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2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Köznevelési szerződés módosításának aláírására. 

 

 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Juhász Gábor közművelődési referens 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Nagy Ferenc polgármester, Pirtó Község Önkormányzata, 6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

19 

 

19. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság I. félévi működéséről  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Juhász Gábor közművelődési referens:  

 

A Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatából következik, hogy félévente beszámol a 

testület előtt az előző félévben végzett munkájáról. Múzeumigazgató úr, mint a Települési 

Értéktár Bizottság elnöke elküldte Polgármester úr, illetve a testület részére a beszámolót. Ezt 

olvashatják a mellékletben.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1846   Száma: 19.06.27/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:27  

Típusa: Nyílt 
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Határozat #20; 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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1846   Száma: 2019.06.27/19/0/A/KT 

 

 

141/2019. Kth. 

Beszámoló a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság I. félévi működéséről 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 

működéséről szóló I. félévi beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
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Szakál Aurél elnök, Kiskunhalasi Települési Értéktár Bizottság 

Juhász Gábor közművelődési referens 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

20 

 

20. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2018.évi ellátásáról  

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve. 

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1847   Száma: 19.06.27/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat #21; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1847   Száma: 2019.06.27/20/0/A/KT 

 

 

142/2019. Kth. 

Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi ellátásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalasi 

Református Egyházközség 2018. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját, 

valamint a 2019. évi munkatervét az I. sz. melléklet szerint. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Római Katolikus 

Főplébánia 2018. évi kegyeleti közszolgáltatásról szóló, valamint a 2019. évi munkatervét 

a II. sz. melléklet szerint.  

 

 

Határidő: 2019.július 4. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

Dr. Finta József, érseki helynök plébános, Római Katolikus Főplébánia 

6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14. 

Édes Árpád, elnök-lelkész, Kiskunhalasi Református Egyházközség 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. 

Tóth Péter városfejlesztési,üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

 

Határidő: azonnal 

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

21 

 

21. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Tájékoztató Kiskunhalas Város 2018.évi környezeti állapotértékeléséről 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

Bizottsági határozat mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Mivel tájékoztatóról van szó, így ezt a képviselő-testület érdemi vita nélkül eldönti, hogy 

elfogadja-e, vagy nem.  

A tájékoztató elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1848   Száma: 19.06.27/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat #22; 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 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 
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Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1848   Száma: 2019.06.27/21/0/A/KT 

 

 

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

22 

 

22. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  

 

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 

 

#: 1849   Száma: 19.06.27/22/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 27 15:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat #23; Elfogadva 

Egyszerű 

 

 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz% Képviselő 

Igen 11 100.00 73.33 11 

Nem 0 0.00 0.00 0  

Tartózkodik 0 0.00 0.00 0 

Szavazott 11 100.00 73.33 11 

Nem szavazott 0   0.00 0 

Távol 4   26.67 4 

Összesen 15   100.00 15 

Megjegyzés: 
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Dr. Bognárné Nagy Éva Igen FIDESZ 

Farkas Dániel Igen FIDESZ 

Fülöp Róbert Igen FIDESZ 

Gyöngyi László Igen FIDESZ 

Hevesiné Vincze Éva Igen FIDESZ 

Hunyadi Péter Igen FIDESZ 

Kuris István László Igen FIDESZ 

Patocskai Tamás Igen JOBBIK 

Dr. Skribanek Zoltán Igen FIDESZ 

Tapodi Attila Igen SHT 

Váradi Krisztián Igen SHT 

Juhász György Távol FIDESZ 

Laskovicsné Terzics Edit Távol FIDESZ 

Vincze Attila Távol FIDESZ 

Vízkeleti Szabolcs Távol SHT 

 

     

1849   Száma: 2019.06.27/22/0/A/KT 

 

143/2019. Kth. 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

H a t á r o z a t  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló június havi beszámolót.  

 

 

Határidő: 2019.június 27. 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

 

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

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

23 

 

23. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

Napirend tárgya:Interpellációs válaszadás 

 

Írásbeli előterjesztés mellékelve.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  
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Vizkeleti Szabolcs képviselő úrnak, mivel ma nem tud jelen lenni, a következő testületi ülésen 

adnak választ adni. 

 

Kérdezi Tapodi Attila képviselőt, hogy a csatornaberuházás szavatossági kérdéseinek 

rendezésére kapott választ elfogadja-e. 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Elfogadja a választ.  

 

-----Különálló interpelláció: 1----- 

 

Tapodi Attila képviselő: 

 

Szeretné kérni szíves tájékoztatását a Majsai út 8. alatti Bács Reál Kft. által hátrahagyott 

veszélyes anyagok ügyében. Először is azt, hogy milyen kármentesítésre irányuló 

intézkedéseket tett az önkormányzat. Mindannyian láthatták videofelvételeken, 

sajtóanyagokban, vagy akár személyesen is, akik kilátogattak, amikor meg lehetett tekinteni, 

hogy milyen állapotban vannak az itt elhelyezett tárolóedények. Látható volt már egy évvel 

ezelőtt is, hogy a tárolóedények nem épek és a veszélyes anyagok folyamatosan szivárognak a 

környezetbe. Nem szakértője a témának, tehát nem azt mondja, hogy katasztrófa történt a 

helyszínen, félreértés ne essék. Azt gondolja, hogy ez mindenképpen jelzésértékű. Mikor és 

milyen módon tájékoztatta a lakosságot az itt elhelyezett anyagok miatt fennálló veszélyekről a 

városvezetés? A bizottsági ülésen az előző pontban tárgyalt környezeti állapotértékelést nem 

fogadta el. Úgy ítélte meg, hogy egy ilyen környezetre veszélyes, potenciális veszélyforrásnak 

szerepelnie kellene ebben az állapotértékelésben. Nem a téma szakértője, de abban 

megegyeztek Baics Tamás úrral, hogy egy nagyon komoly veszélyforrás. A jogszabályok ezt 

nem teszik lehetővé, ezt elfogadja, s természetesen nem az ő munkáját kívánta minősíteni ezzel. 

Nagyon fontosnak tartja, hogy szó essen újra és újra erről, hiszen ez az önkormányzat 

illetékességi területén található. Ismét mondja, hogy nagyon komoly veszélyforrás.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Az nem jó gondolatmenet, hogy az illetékességi területük, mert nem az. Ez nem az 

önkormányzat illetékességi területe. Az, hogy a közigazgatási területükön belül található 

probléma, az igaz. Az, hogy az illetékességi területükön belül, az nagyon nem igaz. Azért 

ezekkel a fogalmakkal nem árt tisztában lenni. Amikor interpellál, vagy kérdez, akkor kéri, 

lehet, hogy nem tűnik fontosnak, de igenis az. Ha most azt kérdezi tőle, hogy az illetékességi 

területükön, akkor erre azt kénytelen válaszolni, hogy nem az illetékességi területükön van, s 

ezzel lezárul a kérdés. Miközben nem erre szeretett volna választ kapni. Azért kéri, hogy 

pontosan fogalmazza meg azt, mi az, amit szeretne. Ennek az ügynek nagy harcosa, többször 

beszélgettek már erről az ügyről is itt ezen keretek között.  

Nem tudja, hogy ki volt meghívva arra, amikor be lehetett járni ezt a terültet, vagy nem lehetett 

bejárni, nem tudja. Ő azt a tájékoztatást kapta a terület jelenlegi tulajdonosától, hogy ő sem tud 

bemenni, mert neki is csak van egy kulcsa, amit néha elővesz, de leginkább le van zárva 

borítékba. Nem tudja, hogy ki az, aki be tud menni, s meg tudja mondani, mi van ott. Egy dolgot 

tud, a katasztrófavédelem feladata ez. Náluk járt már több soron, s velük egyeztetett. Hogy a 

kárelhárítás hogy tud megkezdődni és mint, ők ezt felmérték. Ez szerinte egyéves adat legalább. 

Olyan 400 millió Ft körülire becsülték a kármentesítés összegét. Ez nem akkora összeg, amivel 

az ő önkormányzatuk rendelkezik, s amelynek a felvállalását megtehetnék. Azt gondolja, hogy a 
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kiskunhalasiak adóforintját nem erre a területre kell fordítani, s nem egyfajta önként vállalt 

messiásként megoldani ezt a problémát. A probléma fennáll és létezik, ezen nem fog vitatkozni 

Képviselő úrral. Hogy milyen megoldási metodikák vannak és ezeket hogyan tudják elérni, az 

már egy másik dolog. Próbálják ezeket indukálni, amennyire lehetséges. Azt azért látni kell, 

hogy bárhol az országban, ahol hasonló állapotok kialakultak, ott nem két perc alatt megoldott 

probléma volt. Nem miniatűrizálni akarja a problémát, hiszen tudja nagyon jól, hogy ez már 

2012, vagy 2013 talán, amikor felszámolták ezt a céget, vagy magára hagyta ezt a telephelyet. 

Azt is hiszi, hogy a felszámolás sem volt teljesen jogszerű, de ez csak az ő magánvéleménye. 

Hiszen, ha a felszámolást lezárták, elvileg mindenféle tulajdonát a cégnek –márpedig a 

hulladék is a tulajdona volt- meg kellett volna szüntetni, vagy el kellett volna takarítani. 

Szerinte a felszámolási eljárásban lehetett volna a legjobban lezárni. Nagyon sajnálja azt, hogy 

ezt a bíróság engedte, lezáródhasson ez az eljárás. Azóta van az, hogy gazdátlan a hulladék. 

Amíg ez a cég létezett, akár felszámolás alatt, addig volt gazdája. A felszámolónak szerinte 

addig nem lehetett volna lezárni a felszámolási eljárást, amíg a cég tulajdonában lévő hulladék 

ott van a telephelyen. Továbbra is azt érzi, hogy ott volt a nagyon komoly hiba. Azóta, hogy ez 

miért nincs megoldva, szerinte az egyszerű válasz az, hogy senkinek nincs meg a 400 millió Ft a 

zsebében, hogy előrántsa és eltakarítsák ezt a hulladékot. Nyilván azon lesznek, hogy ennek a 

problémának a megoldását valamilyen módon katalizálják és megpróbálják elősegíteni. Ennyit 

tud hirtelen válaszolni rá. Ettől függetlenül természetesen ugyanúgy, ahogy a 

közmeghallgatáson résztvevők, írásban meg fogja kapni a választ.  

Ezzel a mai képviselő-testületi ülésük végére értek. Köszöni szépen mindenkinek a hatékony 

munkát és a részvételt. Mindenkinek további szép napot kíván. Ha minden jól megy, akkor nyári 

szünetet is kíván és egy kis pihenést, hiszen a következő alkalom, amikor ebben a körben 

találkoznak, az vélhetően a szeptember végi testületi ülés. Egyelőre azt gondolja, hogy 

felkészültek és nem valószínű, hogy kell tartani rendkívüli ülést. Nyilván ilyet nem mer ígérni, 

mert a rendezési terv módosítása miatt elképzelhető, szükségük lesz arra, hogy a képviselőket 

összehívják a következő nyári időszakban. Ezzel együtt mindenkinek jó pihenést kíván a nyárra. 

Mindenki töltődjön fel, hiszen azt gondolja, hogy kemény ősz elé néznek. Köszöni mindenkinek 

a mai munkát, jó pihenést, további szép napot kíván.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Kuris István László:)     (:Váradi Krisztián:) 

 


